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RESUMO 

Neste trabalho, propõe-se inicialmente uma variação da modelagem MWM (Multifractal 

Wavelet Model) para fluxos de tráfego de rede, de tal forma que seus parâmetros sejam estimados 

de maneira adaptativa. Em seguida, propõe-se uma equação para o Processo Envelope de tráfego 

de rede baseado na estimação adaptativa dos parâmetros desse modelo, que tem como objetivo 

final prover qualidade de serviço (QoS) em tempo real. O envelope proposto é comparado com 

os principais Processos Envelopes conhecidos na literatura que se baseiam em modelos de 

tráfego, tais como: Brownian Motion (Bm), Fractional Brownian Motion (fBm) e Multifractal 

Brownian Motion (mBm). É investigado neste trabalho a utilização da modulação 

multiportadora F-OFDM, que é uma das candidatas para as redes 5G. Sabe-se que a rede 

LTE/LTE-A (Long-Term Evolution) faz uso de esquemas de modulação e codificação 

adaptativos (AMC - Adaptive Modulation and Coding) que tem a função de ajustar a ordem da 

modulação e a taxa de código com base na informação do estado do canal do usuário, de modo 

a alcançar uma BLER (Block Error Rate) não superior a 10%. Neste trabalho, são realizadas 

simulações do downlink LTE utilizando as modulações multiportadoras OFDM e F-OFDM, com 

o objetivo de mapear a BLER em função da SNR (signal-to-noise ratio). Esse mapeamento é 

necessário para a rede ajustar o esquema de modulação e codificação adequado a cada usuário. 

É proposto ainda, um algoritmo adaptativo de alocação de recursos para o enlace de descida da 

rede LTE/LTE-A, com controle de admissão de usuários. Esse algoritmo tem como objetivo a 

melhoria do desempenho de alguns parâmetros da rede e a garantia de retardo máximo, por meio 

das informações do tamanho das filas nos buffers (backlog), da condição do canal e do 

comportamento de tráfego dos usuários. Com o intuito de controlar a admissão de usuários e 

estimar o retardo máximo da rede, propõe-se uma Curva de Serviço mínima adaptativa para rede 

LTE/LTE-A. O algoritmo de alocação de recursos proposto é comparado com vários esquemas 

de escalonamento conhecidos na literatura através de simulações computacionais de diferentes 

cenários da rede LTE, utilizando as modulações multiportadoras OFDM e F-OFDM. 

 

Palavras-chave 

 

5G, Cálculo de Rede, Curva de Serviço, Escalonador, F-OFDM, LTE, LTE-A, OFDM, 

Processo Envelope, QoS, Redes sem fio. 
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ABSTRACT 

In this work, a variation of the MWM (Multifractal Wavelet Model) model is proposed for 

network traffic flows, in such a way that its parameters are estimated adaptively. Next, it 

proposes an envelope process of network traffic based on the parameters' adaptive estimation of 

this model, whose final objective is to provide quality of service (QoS) in real time. The proposed 

envelope is compared to the main envelopes processes known in the literature, that are based on 

traffic models, such as: Brownian Motion (Bm), Fractional Brownian Motion (fBm) and 

Multifractal Brownian Motion (mBm). This work investigates the use of F-OFDM multi-carrier 

modulation, which is one of the candidates for 5G networks. It is known that the LTE / LTE-A 

(Long-Term Evolution) network uses Adaptive Modulation and Coding (AMC) technique that 

have the function of adjusting the modulation order and code rate based on the user's channel 

state information, in order to achieve a Block Error Rate (BLER) lesser than 10%. In this work, 

simulations of the LTE downlink are carried out using OFDM and F-OFDM multicarrier 

modulation, with the objective of mapping the BLER as a function of SNR (Signal-to-Noise 

Ratio). This mapping is necessary for the network to adjust the modulation and code scheme 

appropriate to each user. It's also proposed an adaptive algorithm for resource allocation in the 

LTE/LTE-A downlink, with admission control of the users. This algorithm aims to improve the 

performance of some network parameters and to guarantee maximum delay, through of 

following information: backlog, channel condition and user’s traffic behavior. In order to control 

the admission of users and to estimate the maximum delay of the network, a minimum adaptive 

service curve of the LTE / LTE-A network is proposed. The proposed algorithm for resource 

allocation is compared with several scheduling schemes known in the literature through 

computational simulations of different LTE network scenarios using OFDM and F-OFDM 

multi-carrier modulation. 
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ISI  Intersymbol Interference (Interferência Intersimbólica) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptative_Modulation_and_Coding


 

 

ITU 
International Telecommunications Union (União Internacional de 

Telecomunicações) 

LRD  long-range dependence (Longa-Dependência) 

LTE Long-Term Evolution 

mBm Multifractal Brownian Motion  

MCM  Multi-carrier Modulation (Modulação Multiportadora) 

MCS  Modulation and Coding Scheme (Esquema de Modulação e Código) 

MIMO Multiple-Input Multiple-Output (Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas) 

MTC Machine-Type Communications  

MWM  Multifractal Wavelet Model 

OFDM  
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (Multiplexação por Divisão 

de Frequência Ortogonal) 

PAPR  Peak-to-Average Power Ratio 

PDF Probabilistic Density Function (Função de Densidade de Probabilidade) 

PDSCH  
Physical Downlink Shared Channel (Canal Compartilhado do Enlace de 

Descida Físico) 

PE Processo Envelope 

PSO Particle Swarm Optimization (Otimização por Enxame de Partículas) 

QoS Quality of Service (Qualidade de Serviços) 

SB Scheduling Block (Bloco de Escalonamento) 

SNR Signal-to-noise ratio (Relação Sinal-Ruído) 

TBS Transport Block Size (Tamanho do Bloco de Transporte) 

TDD Time Division Duples 

TTI  Transmission Time Interval (Intervalo de Tempo de Transmissão) 

UFMC  Universal Filtered Multi-carrier 

UTRA  Universal Terrestrial Radio Access 
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Capítulo 1. INTRODUÇÃO 

Com o crescente avanço de novos serviços e aplicativos oferecidos pela Internet, tais 

como: streaming de vídeo, videoconferência, telefonia IP e ensino à distância, o tráfego 

multimídia tem representado uma grande parcela do tráfego de Internet da atualidade. Tais 

aplicações requerem diferentes tipos de qualidade de serviço (QoS - Quality of Service), além 

de demandarem melhorias no desempenho da rede, por exemplo: altas taxas de transmissão de 

dados e baixa latência. Nesse cenário, a grande preocupação, que diz respeito à operação e gestão 

da Internet, é como fornecer garantia de QoS para as aplicações e ao mesmo tempo prover uma 

alta utilização dos recursos da rede.  

Junto com o surgimento de novos serviços e aplicativos, observa-se um aumento 

exponencial do acesso à Internet por meio das redes móveis sem fio, como as redes LTE (Long 

Term Evolution), o que impulsiona as pesquisas para implementação de novas técnicas de 

alocação de recursos de rádio que maximizem as taxas de transmissão de dados e minimizem o 

retardo na rede. Diversos trabalhos propõem algoritmos de escalonamento de recursos de rádio 

em redes sem fio que consideram parâmetros da rede [1], [2], [3], [4] e [5], tais como: a condição 

do canal, o backlog e o requisito de taxa de dados mínima. 

As atuais tecnologias das redes móveis estão se aproximando dos seus limites de 

desempenho, isso se deve ao crescimento do tráfego de dados e ao surgimento de diferentes 

dispositivos conectados à rede, por exemplo: relógios inteligentes, dispositivos vestíveis e 

sensores, conhecidos por comporem a Internet das Coisas (IoT - Internet of Things). Para 

suportar essas demandas, pesquisadores empreendem esforços para projetar novas tecnologias 

de redes sem fio, com o intuito de desenvolver as redes de 5ª geração (5G).  

A garantia de parâmetros de qualidade de serviços em redes sem fio multiusuário, com 

recursos limitados e compartilhados, é uma tarefa complexa que requer informações sobre a 

variação do canal, a propagação do sinal, o comportamento do tráfego e a alocação de recursos. 

As características estatísticas desses ambientes sugerem a utilização de modelos de tráfego 

adaptativos, para prever o comportamento do fluxo de dados, e algoritmos de escalonamento 

também adaptativos, capazes de acompanhar as mudanças do canal de propagação e da 

capacidade da rede.  

Um grande desafio para a comunidade científica é compreender o comportamento do 

tráfego de rede e desenvolver algoritmos de alocação de recursos, para permitir a implementação 
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de mecanismos de provisão de QoS. Vários mecanismos de controle de QoS têm sido 

desenvolvidos, por exemplo: controle de admissão, policiamento de tráfego, controle de 

congestionamento, roteamento de QoS, gerenciamento de filas, etc. 

O Processo Envelope (PE) de tráfego de rede ou envelope de chegada é um dos elementos 

chave para muitos mecanismos de QoS que podem ser implementados na prática e são utilizados 

em muitos roteadores comerciais [6]. Esses processos pertencem à uma classe de modelos 

limitadores de tráfego determinísticos ou estatísticos, podendo ser usados para prover garantia 

de serviços, por exemplo, limitantes de retardo e backlog. Devido à complexidade de se obter 

uma caracterização estatística precisa das fontes de tráfego para a análise de desempenho dos 

sistemas de comunicações, os PE’s apresentam-se como uma solução atrativa.  

Os PE’s de chegada dos fluxos de tráfego dependem do comportamento do elemento de 

rede que gera os dados e podem estar associados a modelos conhecidos de tráfego, por exemplo: 

Brownian Motion (Bm) [7], Fractional Brownian Motion (fBm) [8] e Multifractal Brownian 

Motion (mBm) [9]. 

Além dos PE’s de chegada do tráfego, os Processos Envelopes de classe de serviço, 

denominados Curvas de serviço, fornecem limites determinísticos ou estatísticos do serviço 

acumulativo que um fluxo de tráfego recebe em um elemento de rede. A Curva de Serviço 

descreve o conjunto de recursos oferecidos aos usuários de uma rede. O uso dessas curvas pode 

abstrair não apenas o fluxo de tráfego, mas também elementos da rede com disciplinas de 

escalonamento complexas. O Cálculo de Rede (Network Calculus) resultante pode simplificar 

consideravelmente a análise de desempenho de um único elemento de rede e de todo o caminho, 

de ponta a ponta [10]. 

O Cálculo de Rede é uma ferramenta da Teoria de Filas que fornece meios determinísticos 

e estatísticos para estimação de parâmetros de QoS, tais como: backlog e retardo. O retardo 

máximo pode ser estimado, com o conhecimento do Processo Envelope de chegada dos fluxos 

de tráfego e da Curva de Serviço da rede.   

Nesta Tese, é proposto um Processo Envelope de chegada adaptativo, calculado através da 

estimação dos parâmetros de um modelo multifractal no domínio wavelet de fluxos de tráfego 

de rede, com o objetivo de implementar mecanismos de qualidade de serviço (QoS). 

Inicialmente, é proposta uma variação da modelagem MWM (Multifractal Wavelet Model), 

chamada de AGWM (Adaptive Gaussian Wavelet Model), cujos parâmetros são calculados de 

forma adaptativa, e em seguida é proposto o Processo Envelope do tráfego. O PE proposto é 

comparado com os principais Processos Envelopes conhecidos na literatura, baseados nos 
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modelos de tráfego: Brownian Motion (Bm), Fractional Brownian Motion (fBm) e Multifractal 

Brownian Motion (mBm). 

É investigada neste trabalho a modulação multiportadora F-OFDM, que é uma das 

candidatas para as redes 5G. A rede LTE/LTE-Advanced utiliza a técnica de modulação e 

codificação adaptativa (AMC - Adaptive Modulation and Coding). O AMC ajusta a ordem da 

modulação e a taxa de código com base na informação do estado do canal do usuário, de modo 

a alcançar uma BLER (Block Error Rate) não superior a 10%. Nesta Tese, são realizadas 

simulações do downlink LTE utilizando as modulações multiportadoras OFDM e F-OFDM, com 

o objetivo de mapear a BLER em função da SNR (signal-to-noise ratio). Esse mapeamento é 

necessário para que a rede tenha informações suficientes para ajustar o esquema de modulação 

e codificação adequado a cada usuário. 

É proposto ainda, um algoritmo adaptativo de alocação de recursos no downlink da rede 

LTE/LTE-A, com um esquema simples de controle de admissão de usuários. Esse algoritmo tem 

como objetivo a melhoria de desempenho de alguns parâmetros da rede e a garantia de retardo 

máximo por meio das informações do backlog, da condição do canal e do comportamento do 

tráfego dos usuários. Para implementar o controle de admissão, é proposta uma Curva de Serviço 

mínima adaptativa das redes LTE/LTE-A, com o objetivo de estimar o retardo máximo da rede. 

O desempenho do algoritmo de alocação de recurso proposto é comparado com os dos esquemas 

apresentados em [1], [2], [3], [4] e [5], através de simulações computacionais.  

A Tese está organizada da seguinte forma: No Capítulo 2, são introduzidas as principais 

definições e equações do Cálculo de Rede, alguns modelos de tráfego e os principais modelos 

de Processos Envelopes conhecidos na literatura, tais como: PE (𝜎, 𝜌) [11], PE do Brownian 

Motion (Bm) [7], PE do Fractional Brownian Motion (fBm) [12] e PE do Multifractal Brownian 

Motion (mBm) [13]. No Capítulo 3, são propostas uma variação da modelagem MWM de tráfego 

de rede, denominada AGWM, um algoritmo para estimação adaptativa do seus parâmetros e 

uma equação para o processo envelope da modelagem proposta. Por fim, são realizadas 

simulações do PE proposto, comparando seu desempenho com os dos PE’s descritos no Capítulo 

2. No 0, são apresentadas as principais caraterísticas da camada física do downlink LTE/LTE-A 

e é proposto um algoritmo de alocação de recursos e uma Curva de Serviço mínima adaptativa 

do downlink da rede LTE/LTE-A. No Capítulo 5, o desempenho do algoritmo de escalonamento 

proposto é comparado com o de outros esquemas de alocação conhecidos na literatura, através 

de simulações computacionais da rede LTE, utilizando as modulações multiportadoras OFDM 

e F-OFDM. Por fim, o trabalho é concluído no Capítulo 6 .  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptative_Modulation_and_Coding


 

  

Capítulo 2. CARACTERIZAÇÃO E MODELAGEM DE 

TRÁFEGO DE REDE 

Neste capítulo, são introduzidos os principais conceitos do Cálculo de Rede (Network 

Calculus), apresentando as ferramentas que serão de grande relevância para o desenvolvimento 

deste trabalho, como a estimação do limitante de retardo da rede. Em seguida, são discutidos 

alguns modelos de tráfego de rede e as principais propostas de Processos Envelopes de tráfego 

conhecidas na literatura. 

2.1 Introdução ao Cálculo de Rede 

O Cálculo de Rede Determinístico desenvolvido em [11] e [14] é uma ferramenta poderosa 

para estimação do backlog e do retardo experimentado por um fluxo de tráfego em um ou mais 

nós de rede. Usando a notação de processo envelope, curva de chegada e Curva de Serviço [15], 

vários trabalhos têm mostrado que os limitantes de backlog e de retardo podem ser concisamente 

expressos pela álgebra Min-Plus [16] [17] [18]. 

2.1.1 Álgebra Min-Plus 

O Cálculo de Rede pode ser elegantemente expresso pela álgebra Min-Plus, através das 

operações de convolução e deconvolução. Considerando duas funções crescentes e não 

negativas, dadas por f e g, em que 𝑓(𝑡) = 0 e 𝑔(𝑡) = 0, se t ≤ 0, têm-se as seguintes definições 

[19]: 

a. A convolução Min-Plus de f e g é dada por: 

 (𝑓 ⊗ 𝑔)(𝑡) = inf
0≤𝜏≤𝑡

{𝑓(𝑡 − 𝜏) + 𝑔(𝜏)}. (2.1) 

b. A deconvolução Min-Plus de f e g é dada por: 

 (𝑓 ⊘ 𝑔)(𝑡) = inf
𝜏≥0

 {𝑓(𝑡 + 𝜏) − 𝑔(𝜏)}. (2.2) 

sendo inf  {⋅} o ínfimo de um conjunto. 

Considerando um fluxo de dados acumulados que chegam em um nó de rede no intervalo 

[0, t] denominado por 𝐴(𝑡) e o fluxo de dados acumulados que saem desse nó denominado por 

𝐷(𝑡), em que 𝐷(𝑡) ≤ 𝐴(𝑡). O backlog 𝐵(𝑡) do fluxo de dados no tempo t, é dado por [19]: 
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 𝐵(𝑡) = 𝐴(𝑡) − 𝐷(𝑡). (2.3) 

O retardo experimentado pelo fluxo de dados de entrada que são escoados no tempo t é 

dado por [19]: 

 𝑊(𝑡) = inf {𝑑 ≥ 0|𝐴(𝑡 − 𝑑) ≤ 𝐷(𝑡)}. (2.4) 

Mais informações sobre as propriedades da álgebra Min-Plus e da convolução podem ser 

encontradas em [20]. A seguir, são apresentadas as equações do Cálculo de Rede Determinísticas 

que são úteis para a estimação dos parâmetros de desempenho dos tráfegos de rede e que serão 

utilizadas para as propostas desta Tese. 

2.1.2 Função de Chegada e Curva de Serviço 

Utilizando-se 𝐴(𝑥, 𝑦) e 𝐷(𝑥, 𝑦) para denotar os fluxos de dados acumulados de chegada e 

partida, respectivamente, no intervalo de tempo (𝑥, 𝑦]. Sabe-se que 𝐴(𝑥, 𝑦) e 𝐷(𝑥, 𝑦) são 

funções não negativas, ou seja, para qualquer 𝑥 ≤ 𝑦, tem-se que 𝐴(𝑦) − 𝐴(𝑥) ≥ 0. Os pacotes 

de chegada 𝐴 de um fluxo são limitados por uma função 𝐴∗, chamado de envelope de chegada 

ou Processo Envelope de chegada, de tal forma que 𝐴(𝑡 + 𝜏) − 𝐴(𝑡) ≤  𝐴∗(𝜏), para todo τ ≥ 0. 

Uma Curva de Serviço mínima para um fluxo de dados é uma função S que especifica um 

limite inferior para o serviço prestado ao fluxo, de tal forma que, para todo t ≥ 0, tem-se: 

 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴(𝑡) ⊗ 𝑆(𝑡). (2.5) 

Uma Curva de Serviço máxima para um fluxo de dados é uma função 𝑆̅ que especifica um 

limite superior para o serviço prestado ao fluxo, de tal forma que, para todo t ≥ 0, tem-se: 

 𝐷(𝑡) ≤ 𝐴(𝑡) ⊗ 𝑆̅(𝑡). (2.6) 

sendo ⊗ o operador de convolução Min-Plus. 

Dado um envelope de chegada de um fluxo com Curva de Serviço mínima S, tem-se [16] 

[17] [18]: 

Envelope de saída: A função 𝐷∗ = 𝐴∗⊘𝑆 é um Processo Envelope de saída, sendo que, para 

todo t, τ ≥ 0, 

 𝐷∗(𝑡) ≥ 𝐷(𝑡 + 𝜏) − 𝐷(𝜏). (2.7) 

Limitante do backlog: Um limite superior para o backlog, denotado por 𝑏𝑚𝑎𝑥, é dado por: 

 𝑏𝑚𝑎𝑥 = (𝐴
∗⊘𝑆)(0). (2.8) 

sendo ⊘ o operador de deconvolução Min-Plus. 

Limitante do retardo: Um limite superior do retardo, denotado por 𝑑𝑚𝑎𝑥, é dado por: 
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 𝑑𝑚𝑎𝑥 = inf  {𝑑 ≥ 0 | ∀ 𝑡 ≥ 0: 𝐴∗(𝑡 − 𝑑) ≤ 𝑆(𝑡)}. (2.9) 

Para aplicação das ferramentas do Cálculo de Rede (2.8) e (2.9) na análise de desempenho 

de redes reais, é necessária a caracterização do fluxo de tráfego acumulado, que será abordada 

na seção 2.5, e da Curva de Serviço da rede, que será abordado na seção 4.5.  

2.2 Processos Autossimilares 

Muitos estudos empíricos mostram que os fluxos de tráfego de rede e de vídeo apresentam 

Longa-Dependência (LRD - Long-Range Dependence) e são autossimilares (self-similar), uma 

vez que exibem elevado grau de rajadas em várias escalas de tempo [21], [22] e [23]. As 

propriedades de autossimilaridade e de LRD nos processos estocásticos podem caracterizar 

processos monofractais. O termo processo fractal também é usado para descrever um processo 

autossimilar [24]. 

Um processo 𝐴(𝑡) com incrementos estacionários é autossimilar com um parâmetro H 

(Hurst) se a relação a seguir for verdadeira [24]: 

 𝐴(𝑡 + 𝜏) − 𝐴(𝑡) ≝ 𝑎−𝐻[𝐴(𝑡 + 𝑎𝜏) − 𝐴(𝑡)],  (2.10) 

sendo ≝ a igualdade na distribuição. Colocando 𝑡 = 0 e considerando 𝐴(0) = 0, a condição de 

autossimilaridade pode ser reescrita da seguinte forma: 

  𝐴(𝜏) ≝ 𝑎−𝐻𝐴(𝑎𝜏)  (2.11) 

e a sua estrutura de variância dada por [24]: 

 𝔼 [(𝐴(𝑡 + 𝜏) − 𝐴(𝑡))
2
] =  𝜎2𝜏2𝐻 , (2.12) 

sendo 𝜎2 uma constante positiva. 

Definindo o processo 𝑋(𝑡) = 𝐴(𝑡) − 𝐴(𝑡 − 1), que é o processo de incremento 

correspondente de 𝐴(𝑡) (amostrado a cada instante inteiro), as características de Longa-

Dependência de 𝑋(𝑡) podem ser alcançadas por meio da análise da sua covariância, a qual 

obtém-se a função de autocorrelação do processo de incremento em função do parâmetro de 

Hurst (H). Conforme demostrado em [24], a Longa-Dependência dos processos estocásticos 

pode ser descrita pelo parâmetro de Hurst. Quando 1 2⁄ ≤ 𝐻 ≤ 1, a correlação do processo decai 

lentamente, isso implica que o processo 𝑋(𝑡) tem memória longa. 
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2.2.1.1 Estimação do Parâmetro de Hurst 

Um estimador de Hurst baseado nos coeficientes wavelet foi proposto por Abry e Veitch 

[25]. O estimador utiliza a relação escalar da energia dos coeficientes wavelets (𝔼[𝑊𝑗
2]) em cada 

escala 𝑗. Se 𝑋(𝑡) é um processo autossimilar, com parâmetro de Hurst H 𝜖 [1 2⁄ , 1], então 𝔼[𝑊𝑗
2] 

pode ser relacionada por [25]: 

 𝔼[𝑊𝑗
2] =  𝑐|2−𝑗Ω|1−2𝐻, (2.13) 

sendo Ω uma frequência de referência arbitrária selecionada pela escolha da wavelet  mãe e c um 

fator que não depende de j. O valor de  𝑗 = 1 representa a escala mais fina. 

Para um processo perfeitamente autossimilar (monofractal), isto é, com parâmetro de 

Hurst constante, apenas uma inclinação irá aparecer no gráfico log-log de (2.13) [26]. Nesse 

caso, a energia dos coeficientes wavelet em várias escalas é uma função linear na escala 

logarítmica.  

2.3 Processos Multifractais 

Na maioria dos processos reais, o grau de autossimilaridade não é constante, isso é, o 

parâmetro de Hurst é uma função no tempo (𝐻 = 𝐻(𝑡)) [24]. Tal processo, quando observado 

por um longo intervalo de tempo pode ser considerado multifractal, uma vez que sua dimensão 

fractal varia com o tempo [9]. A dimensão fractal D de um processo, ou parâmetro de 

autossimilaridade, é uma propriedade global e está associada ao parâmetro de Hurst (𝐷 = 2 −

𝐻) [24]. A natureza multifractal dos tráfegos de rede é mostrada por exemplo, em: [27] e [28]. 

Um processo 𝐴(𝑡) é dito ser multifractal, com incrementos estacionários 𝑥(𝑡) se satisfaz 

[29]: 

 𝔼[|𝑥(𝑡)|𝑞] = 𝑐(𝑞)𝑡𝜏(𝑞)+1,  (2.14) 

sendo t ∈ T  e q ∈ Q,  em que T e Q são intervalos da reta real, 𝜏(𝑞) é chamado função escalar e 

𝑐(𝑞) o fator de momentos que são independentes de t. Se 𝜏(𝑞) é linear em q o processo é 

monofractal, caso contrário, é multifractal. Nota-se que toda a informação da taxa de crescimento 

do processo é contida em 𝜏(𝑞), então a função escalar é o foco na teoria dos multifractais. 

Pode ser mostrado que no caso especial do processo autossimilar, com parâmetro H, tem-

se [30]: 

e 
𝜏(𝑞) = 𝑞𝐻 − 1  

𝑐(𝑞) = 𝔼[|𝑥(1)|𝑞]. 
(2.15) 
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Um dos parâmetros que caracterizam os processos multifractais é o expoente de Hölder, 

que mede o grau da singularidade da função. Para exibir as características de singularidade, é 

necessário quantificar a regularidade local do sinal. Os expoentes de Hölder fornecem medições 

regularmente uniformes, não somente em intervalos de tempo, mas também em torno de 

qualquer ponto [24].  

A força local da singularidade de uma função ou distribuição é caracterizada pelo expoente 

de Hölder. Seja 𝑋(𝑡) uma função, então o número real 𝐻(𝑡) dado por [24]: 

 |𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡)|~(∆𝑡)𝐻(𝑡)  (2.16) 

é chamado de expoente de Hölder de 𝑋(𝑡). 

2.4 Modelagem de Tráfego 

A seguir são apresentados os modelos de tráfego monofractais Bm e fBm, e os modelos 

de tráfego multifractais mBm e MWM (Multifractal Wavelet Model). 

2.4.1 Brownian Motion (Bm) 

O movimento Browniano foi definido inicialmente para descrever o movimento de uma 

partícula em um líquido sujeita a colisões e outras forças. Macroscopicamente, a posição 𝑥(𝑡) 

de uma partícula pode ser modelada por um processo estocástico que satisfaz uma equação 

diferencial de segunda ordem, dada por [7]: 

 𝑚𝑥′′(𝑡) + 𝑓𝑥′(𝑡) + 𝑐𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡), (2.17) 

sendo 𝐹(𝑡) a força de colisão, m a massa da partícula, f o coeficiente de fricção e 𝑐𝑥(𝑡) uma 

força externa que é assumida ser proporcional a 𝑥(𝑡). Em uma escala macroscópica, o processo 

𝐹(𝑡) pode ser visto como um ruído branco Gaussiano com média zero. 

2.4.2 Fractional Brownian Motion (fBm) 

O fBm é um modelo amplamente usado para descrever processos autossimilares, pois 

fornece técnicas de análise tratáveis matematicamente. Esse modelo foi introduzido inicialmente 

por Mandelbrot e Van Ness [8].   

Considerando 𝐵𝐻(𝑡) um processo autossimilar com incrementos estacionários, sendo o 

processo incremento 𝑌(𝑡) = 𝐵𝐻(𝑡) − 𝐵𝐻(𝑡 − 1). Em particular, seja 𝑌(𝑡) um processo 

Gaussiano que pode ser completamente descrito pela média e a variância, então 𝐵𝐻(𝑡) é 
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chamado de Fractional Brownian Motion e 𝑌(𝑡) é chamado de Fractional Gaussian Noise. A 

definição de Mandelbrot e Van Ness para o processo fBm é dada por [8]: 

𝐵𝐻(𝑡) =
1

Γ(𝐻 + 1 2⁄ )
∫ [(𝑡 − 𝑠)𝐻−

1
2 − (−𝑠)𝐻−

1
2] 𝑑𝐵(𝑠) + ∫ (𝑡 − 𝑠)𝐻−

1
2

𝑡

0

0

−∞

𝑑𝐵(𝑠), (2.18) 

sendo s a variável de integração. 

As propriedades do fBm são: 

 𝐵𝐻(𝑡) tem incrementos independentes; 

 𝔼[𝐵𝐻(𝑡) − 𝐵𝐻(𝑠) ] =  0; 

 𝔼[𝐵𝐻(𝑡 + 𝑇) − 𝐵𝐻(𝑠) 
2] = 𝑉𝐻𝑇

2𝐻,  

sendo 𝑉𝐻 uma constante. Se 𝐻 = 1 2⁄  o fBm reduz-se ao Brownian Motion, sendo não 

correlacionado. Se 𝐻 > 1 2⁄ , o processo possui um comportamento persistente. Se 𝐻 < 1 2⁄ , o 

processo tem um comportamento não persistente, ou seja, uma tendência crescente no passado 

implica em uma tendência decrescente no futuro e vice-versa [24]. 

2.4.3 Multifractal Brownian Motion (mBm) 

A fundamental limitação do fBm é considerar o parâmetro H um valor constante, sendo 

que, na maioria dos processos reais o grau de autossimilaridade não é constante, isto é, o 

parâmetro de Hurst é uma função do tempo 𝐻(𝑡), chamada de expoente de Hölder [24]. O mBm 

proposto por Jacques Levy Vehel [9] é um modelo que contorna essa limitação e considera o 

expoente de Hölder. O processo mBm é definido por:  

𝐵𝐻(𝑡) =
1

Γ(𝐻(𝑡) + 1 2⁄ )
∫ [(𝑡 − 𝑠)𝐻(𝑡)−

1
2 − (−𝑠)𝐻(𝑡)−

1
2] 𝑑𝐵(𝑠) + ∫ (𝑡 − 𝑠)𝐻(𝑡)−

1
2

𝑡

0

0

−∞

𝑑𝐵(𝑠). (2.19) 

Diferentemente do processo fBm os incrementos do mBm não são estacionários e o 

processo não é autossimilar. O Multifractal Brownian Motion tem sido útil em uma variedade 

de aplicações, incluindo análise de texturas e modelagem de dados financeiros. 

2.4.4 Multifractal Wavelet Model (MWM) 

O MWM proposto em [26] é baseado em uma cascata multiplicativa no domínio wavelet 

de Haar. A cascata multiplicativa binomial divide um processo estocástico, definido no intervalo 

I = [0,1], com massa unitária, em 2𝑛 subintervalos disjuntos diádicos 𝐼𝑛
𝑘 = [𝑘2−𝑛, (𝑘 + 1)2−𝑛], 

sendo 𝑘 = 0, 1, … , 2𝑛 − 1 o índice do subintervalo e n, chamado de resolução ou camada, o 

número de subintervalos. A Figura 2.1 apresenta a cascata multiplicativa binomial, sendo 𝑟𝑛,𝑗 os 

multiplicadores da cascata, cujo valores estão entre [0,1].  
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Figura 2.1: Cascata multiplicativa binomial. 

O MWM constrói um modelo para os incrementos do processo real utilizando a 

transformada discreta wavelet de Haar para um número fixo de camadas da cascata 

multiplicativa binomial. A transformada wavelet discreta é empregada para a representação 

multiescala do sinal real de uma dimensão, em termos de uma versão deslocada e dilatada de 

uma função wavelet e de uma versão deslocada de uma função de escala. 

O MWM é baseado em um modelo estatístico para os coeficientes wavelets 𝑊𝑗,𝑘 que são 

dados em função dos multiplicadores 𝐴𝑗,𝑘, através de 𝑊𝑗,𝑘 = 𝐴𝑗,𝑘 𝑈𝑗,𝑘, sendo 𝐴𝑗,𝑘 uma variável 

aleatória definida no intervalo [-1,1] e simétrica em torno de zero, 𝑈𝑗,𝑘 os coeficientes de escala 

da transformada wavelet de Haar e j o número da camada da cascata multiplicativa binomial. 

Uma expressão para os coeficientes de escala é obtida, por meio de um esquema de 

indexação, que relaciona o coeficiente de escala na camada mais grosseira, 𝑈0,0, com os 

descendentes na escala mais fina. Considerando 𝑘𝑗 uma variável que indexa o deslocamento dos 

descendentes de 𝑈0,0 na escala j. O deslocamento 𝑘𝑗 dos coeficientes de escala são relacionados 

com o deslocamento de um de dois descendentes diretos, da seguinte forma: 

 𝑘𝑗+1 =  2𝑘𝑗 + 𝑘𝑗
′, (2.20) 

sendo que 𝑘𝑗
′ = 0 corresponde ao descendente a esquerda e 𝑘𝑗

′ = 1 corresponde ao descendente 

a direita. A Figura 2.2 ilustra a estrutura dos coeficientes de escala e a construção do modelo no 

domínio wavelet.  
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a) 

 
b) 

Figura 2.2: a) Estrutura dos coeficientes de escala; b) Construção do modelo no domínio wavelet [26]. 

Os coeficientes de escala na escala mais fina (n) são de fato a saída do processo MWM, isto é,  

𝐶(𝑛)[𝑘] = 2−𝑛/2𝑈𝑛,𝑘, dados por [26]:    

 

𝐶(𝑛)[𝑘] = 2−𝑛𝑈0,0∏[1+ (−1)𝑘𝑖
′
𝐴𝑖,𝑘𝑖]

𝑛−1

𝑖=0

, 

𝐶(𝑛)[𝑘] ≝ 2−𝑛𝑈0,0∏(1+ 𝐴(𝑗)).

𝑛−1

𝑗=0

 

(2.21) 

2.5 Processos Envelopes  

Nesta seção, são apresentadas as principais propostas da literatura para a modelagem de 

fluxos de tráfego acumulado, conhecidas como Processos Envelopes de chegada. 

2.5.1 Caraterização (𝛔, 𝛒) do Tráfego  

No contexto do Cálculo de Rede, um fluxo de tráfego é caracterizado por um processo de 

chegada acumulativo, chamado curva de chegada ou Processo Envelope (PE) de chegada. 

Considerando um fluxo discreto que gera tráfego a uma taxa 𝑥(𝑡), que representa a quantidade 

de dados gerados no intervalo (𝑡 − 1, t]; então, a quantidade de dados acumulados no intervalo 

(s, t] é 𝐴(𝑠, 𝑡) = ∑ 𝑥(𝜏)𝑡
𝜏=𝑠+1 .  

A caraterização (𝜎, 𝜌) de um fluxo de tráfego é definida por [11]:  

Definição 2.1: Um fluxo é dito ter restrição superior-(𝜎, 𝜌), denotado por 𝐴(𝑡) ∼ (𝜎, 𝜌), se para 

todo 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡, existir: 

 𝐴(𝑠, 𝑡) ≤ 𝜌 (𝑡 − 𝑠) + 𝜎, (2.22) 
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sendo 𝜎 o parâmetro de rajada (burstiness) que caracteriza a propriedade local de 𝐴(𝑡) e 𝜌 o 

limite superior da taxa média de longa duração (long-term average rate) de 𝐴(𝑡). A restrição do 

número de chegadas de dados dentro de um intervalo (𝑡 − 𝑠) é ilustrada na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Caracterização (𝜎, 𝜌) do tráfego  

Considerando um fluxo de tráfego contínuo, com taxa de chegada 𝑥(𝑡), seu Processo 

Envelope pode ser definido por [31]: 

 𝐴(𝑡) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 ≤
𝑡

0

 𝜌 ∙ 𝑡 + 𝜎, (2.23) 

sendo os parâmetros de rajada (𝜎) e taxa média de longa duração (𝜌) dados, respectivamente, 

por: 

 lim
𝑡→0

𝐴(𝑡) = lim
𝑡→0

∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 ≤
𝑡

0

𝜎 (2.24) 

e 
lim
𝑡→∞

𝐴(𝑡)

𝑡
= lim

𝑡→∞

∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

𝑡
≤ 𝜌. (2.25) 

Intuitivamente, 𝜌 é uma restrição na taxa média de longa duração (long-term average rate) e 

𝜎 é a rajada instantânea (burst). 

O Processo Envelope (𝜎, 𝜌) trata-se de um PE determinístico, ou seja, tem-se limites 

estritos. A seguir serão discutidos os principais PE’s em que sua violação é permitida, mas com 

uma determinada probabilidade. 
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2.5.2 Processo Envelope do Brownian Motion  

Considerando um processo Brownian Motion 𝐴(𝑡), com média 𝜌 e variância 𝜎2, um PE 

�̂�(𝑡) que delimita esse processo é definido por [7]: 

 �̂�(𝑡) =  𝜌𝑡 + 𝑘𝜎𝑡
1
2⁄ , (2.26) 

sendo 𝑘 = √−2 ln( 휀) o parâmetro que determina a probabilidade de 𝐴(𝑡) exceder �̂�(𝑡) no 

instante t, isso é, ℙ{𝐴(𝑡) > �̂�(𝑡)} ≈ 휀. 

2.5.3 Processo Envelope do Fractional Brownian Motion  

Em [32], Norros introduziu uma estrutura para modelar o tráfego de rede baseado no 

Fractional Brownian Motion (fBm) [8].  

Considerando um processo fBm 𝐴(𝑡) com média 𝜌, variância 𝜎2 e parâmetro de Hurst H, 

um PE �̂�(𝑡) que delimita esse processo é definido por [12]: 

 �̂�(𝑡) =  𝜌𝑡 + 𝑘𝜎𝑡𝐻 . (2.27) 

Os três parâmetros desempenham funções diferentes no modelo, sendo que 𝜎 e H 

caracterizam a qualidade do tráfego, ou seja, descrevem a estrutura da variância e a sua 

autossimilaridade, respectivamente, enquanto 𝜌 apenas a quantidade [32]. 

2.5.4 Processo Envelope do Multifractal Brownian Motion  

O Multifractal Brownian Motion (mBm), introduzido por [9], é um processo Gaussiano 

que exibe autossimilaridade local e pode ser visto como uma extensão do processo fBm, ou seja, 

em qualquer ponto t, mBm é assintoticamente autossimilar com índice 𝐻(𝑡) [33]. Considerando 

um processo mBm 𝐴(𝑡) com média 𝜌, variância 𝜎2 e expoente de Hölder 𝐻(𝑡), um PE �̂�(𝑡) 

que restringe esse processo é definido por [13]: 

 �̂�(𝑡) =  ∫ 𝜌 + 𝑘𝜎𝐻(𝑥)𝐻(𝑥)−1𝑑𝑥
𝑡

0

. (2.28) 

No próximo capítulo é proposta uma nova modelagem de tráfego baseado no MWM 

(Multifractal Wavelet Model), cujos parâmetros são estimados de forma adaptativa. Em seguida 

é proposta uma equação para o Processo Envelope de chegada baseado nos parâmetros do 

modelo de tráfego proposto.  



 

  

Capítulo 3. MODELAGEM E PROCESSO ENVELOPE 

ADAPTATIVO AGWM 

A análise de longa dependência (LRD - Long-Range Dependence) e os modelos 

monofractais correspondentes permitem descrever recursos robustos do tráfego, ou seja, 

recursos que não são sensíveis a variações locais no tempo ou no espaço. A análise multifractal, 

por outro lado, está bem ajustada à investigação da estrutura em escalas mais finas (escalas 

menores de tempo) do tráfego, que reflete alguns aspectos particulares da rede em um 

determinado instante [34]. 

O modelo fBm não é adequado para descrever fluxos de tráfego de rede em pequenas 

escalas de tempo, uma vez que o espectro do fBm nessas escalas não coincide com os dos dados 

de tráfegos reais [34]. Em [35], é mostrada a superioridade dos modelos multifractais em relação 

ao fBm para modelar fluxos de tráfego de rede. 

Apesar de simples, os modelos autossimilares possuem limitações para descrever 

processos naturais, muitos desses processos exibem LRD, mas também exibem correlações de 

curto prazo e comportamento inconsistente com a autossimilaridade estrita de (2.11) [26]. Uma 

análise mais profunda do tráfego de dados revela uma estrutura local altamente irregular com 

um comportamento de escala mais complexo, o que não pode ser explicado por um modelo 

simplesmente monofractal [36] [37]. Os modelos de tráfego monofractais são inadequados para 

caracterizar o tráfego de rede e os multifractais podem fornecer um tratamento matemático para 

caracterizar estas estruturas complexas de tráfego local [38]. Vários estudos têm mostrado que 

os fluxos de tráfego de rede possuem características multifractais [27] [28] [35]. 

Em consonância com os estudos apresentados acima, são considerados nesta Tese modelos 

multifractais para a representação dos fluxos de tráfego de rede. 

Neste capítulo, é proposta inicialmente uma variação do modelo MWM (Multifractal 

Wavelet Model) [26] para fluxos de tráfego de rede, denominado de AGWM (Adaptive Gaussian 

Wavelet Model), onde é utilizada a distribuição Gaussiana para os multiplicadores e a estimação 

adaptativa dos seus parâmetros, o que o diferencia da modelagem MWM. Em seguida, é 

proposto uma equação para o Processo Envelope determinístico e efetivo do fluxo de tráfego, 

em função dos parâmetros desse modelo.  
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3.1 Modelagem de Tráfego de Rede AGWM 

A transformada wavelet é empregada para a representação multiescala do sinal real de uma 

dimensão (1-D) 𝐶(𝑡), em termos de uma versão deslocada e dilatada de uma função wavelet ψ 

e de uma versão deslocada de uma função de escala 𝜙 [39]. A família de funções definidas por: 

e 
𝜓𝑗,𝑘 = 2

𝑗 2⁄ 𝜓(2𝑗𝑡 − 𝑘) (3.1) 

𝜙𝑗,𝑘 = 2
𝑗 2⁄ 𝜙(2𝑗𝑡 − 𝑘),    j, k ∈ ℤ (3.2) 

formam uma base ortonormal e o sinal 𝐶(𝑡) pode ser representado por [39]: 

 𝐶(𝑡) =∑𝑈𝐽0,𝑘𝜙𝐽0,𝑘
𝑘

(𝑡) + ∑∑𝑊𝑗,𝑘𝜓𝑗,𝑘
𝑘

∞

𝑗=𝐽0

(𝑡), (3.3) 

sendo 𝑊𝑗,𝑘 e 𝑈𝐽0,𝑘 os coeficientes wavelet e de escala, respectivamente, dados por: 

e 

𝑊𝑗,𝑘 =∫𝑋(𝑡)𝜓𝑗,𝑘(𝑡) 𝑑𝑡 (3.4) 

𝑈𝑗,𝑘 =∫𝑋(𝑡)𝜙𝑗,𝑘 (𝑡)𝑑𝑡. (3.5) 

Para a wavelet 𝜓(t) centrada em zero e frequência 𝑓0, o coeficiente wavelet 𝑊𝑗,𝑘 mede o 

conteúdo do sinal em torno do tempo 2−𝑗𝑘 e frequência 2𝑗𝑓0. O coeficiente de escala 𝑈𝑗,𝑘 mede 

a média local em torno do tempo 2−𝑛𝑘. Na transformada wavelet, j é o índice de escala da 

análise: 𝑗 = 0 indica a escala mais grosseira ou a menor resolução da análise, e o maior j 

corresponde a mais alta resolução da análise.  

É considerado uma versão discreta do sinal 𝐶(𝑡), que será denominada de 𝐶(𝑛)[𝑘], dessa 

forma, para realizar a transformada wavelet do sinal discreto que aproxima o sinal contínuo 𝐶(𝑡) 

na resolução 2−𝑛, é substituído o somatório semi-infinito de (3.3) por um somatório finito sobre 

o número de escalas 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛.  

Usando a simples transformada wavelet de Haar é possível construir um modelo para os 

incrementos do processo discreto 𝐶(𝑛)[𝑘]. A wavelet de Haar é dada por [40]:  

 

𝜓(𝑡) = {
1, para  0 ≤ 𝑡 ≤ 0,5

−1, para  0,5 ≤ 𝑡 ≤ 1   
0, de outra forma    

  (3.6) 

A modelagem AGWM utiliza a transformada discreta wavelet de Haar para um número 

fixo de camadas da cascata multiplicativa binomial. A cascata multiplicativa binomial divide um 

processo estocástico, definido no intervalo I = [0,1], com massa unitária, em 2𝑛 subintervalos 
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disjuntos diádicos 𝐼𝑛
𝑘 = [𝑘2−𝑛, (𝑘 + 1)2−𝑛], sendo 𝑘 = 0, 1, … , 2𝑛 − 1 o índice do subintervalo 

e n, chamada de resolução ou camada, o número de subintervalos. 

Os coeficientes wavelets e de escala da transformada wavelet de Haar podem ser 

recursivamente calculados por meio de [39]: 

e 
𝑈𝑗,𝑘 = 2

−1/2(𝑈𝑗+1,2𝑘 + 𝑈𝑗+1,2𝑘+1) 

𝑊𝑗,𝑘 = 2
−1/2(𝑈𝑗+1,2𝑘 − 𝑈𝑗+1,2𝑘+1). 

(3.7) 

Além disso, na transformada de Haar de uma série de dados positiva, sabe-se que 𝑈𝑗,𝑘 ≥ 0, uma 

vez que 𝑈𝑗,𝑘 é igual a média local em escala dos dados. Organizando (3.7) é possível escrever:  

e 
𝑈𝑗+1,2𝑘 = 2

−1/2(𝑈𝑗,𝑘 +𝑊𝑗,𝑘) 

𝑈𝑗+1,2𝑘+1 = 2
−1/2(𝑈𝑗,𝑘 −𝑊𝑗,𝑘). 

(3.8) 

Dessa forma, para garantir que o processo gerado seja positivo, 𝑋(𝑡) ≥ 0, ∀ t, é necessário e 

suficiente que: 

 |𝑊𝑗,𝑘 | ≤ 𝑈𝑗,𝑘, ∀ j e k. (3.9) 

Com o objetivo de construir um modelo estatístico para os coeficiente wavelets 𝑊𝑗,𝑘, que 

automaticamente incorpora (3.9), é utilizado um modelo de sinal multiplicativo [26]. Dessa 

forma, os coeficientes wavelet são modelados a partir dos multiplicadores 𝐴𝑗,𝑘, por meio de: 

 𝑊𝑗,𝑘 = 𝐴𝑗,𝑘𝑈𝑗,𝑘 , (3.10) 

sendo 𝐴𝑗,𝑘 uma variável aleatória suportada no intervalo [-1,1] e simétrica em torno de zero.  

Os coeficientes wavelets de Haar de um sinal estacionário serão, obtidos por meio de (3.4), 

identicamente distribuídos dentro de cada escala, com 𝔼[𝑊𝑗,𝑘] = 0. Para modelar essas 

propriedades no MWM, é assumido que os multiplicadores 𝐴𝑗,𝑘 são independentes e 

identicamente distribuídos (i.i.d) dentro de cada escala e são independentes dos coeficientes de 

escala 𝑈0,0 [26].  

Os coeficientes de escala na escala mais fina (n) são, de fato, a saída do processo MWM 

𝐶(𝑛)[𝑘] [26]. Uma expressão para os coeficientes pode ser obtida, por meio de um esquema de 

indexação, que relaciona o coeficiente 𝑈0,0 com os descendentes na escala mais fina. 

Considerando 𝑘𝑗 uma variável que indexa o deslocamento dos descendentes de 𝑈0,0 na escala j, 

𝑘𝑗 é relacionado com o deslocamento de um de dois descendentes diretos, da seguinte forma: 

 𝑘𝑗+1 =  2𝑘𝑗 + 𝑘𝑗
′ , (3.11) 
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sendo 𝑘𝑗
′ = 0 correspondendo ao descendente a esquerda e 𝑘𝑗

′ = 1 correspondendo ao 

descendente a direita. Combinando (3.8) e (3.10), a relação geral dos coeficientes pode ser 

escrita, da seguinte forma [26]: 

 

e 
𝑈𝑗,𝑘𝑗 = 2

−𝑗/2𝑈0,0∏[1+ (−1)𝑘𝑖
′
𝐴𝑖,𝑘𝑖]

𝑗−1

𝑖=0

 
(3.12) 

 𝑊𝑗,𝑘𝑗 = 2
−𝑗/2𝐴𝑗,𝑘𝑗𝑈0,0∏[1 + (−1)𝑘𝑖

′
𝐴𝑖,𝑘𝑖] .

𝑗−1

𝑖=0

 
(3.13) 

Para completar o modelo de tráfego é necessário definir a função densidade de 

probabilidade (PDF – Probability Density Functions) dos coeficientes de escala na escala mais 

grosseira  𝑈0,0 e dos multiplicadores 𝐴(𝑗) de cada escala. Essas PDF’s podem ser definidas de 

forma a controlar a correlação e a Longa-Dependência (LRD – Long-range dependence) do sinal 

de saída 𝐶(𝑛)[𝑘]. 

3.1.1 Distribuição dos Coeficientes de Escala na Escala mais Grosseira 

Os coeficientes de escala 𝑈0,0 possuem aproximadamente uma distribuição Gaussiana, 

conforme sugerido em [26]. Dessa forma, esses coeficientes podem ser caracterizados por meio 

da esperança 𝔼[𝑈0,0] = µ𝑐 e da variância 𝑣𝑎𝑟[𝑈0,0] = 𝜎𝑐
2.  

Com intuito de confirmar a distribuição de 𝑈0,0, foi realizada uma análise gráfica da PDF 

e aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS-teste) [41] dos coeficientes de escala de várias 

séries de tráfegos. O teste de Kolmogorov-Smirnov fornece uma avaliação para a hipótese nula 

de que certos dados tenham sido obtidos de uma distribuição normal, contra a hipótese 

alternativa dos dados não serem provenientes de tal distribuição. O resultado do teste é denotado 

pelas variáveis h e p. O valor de h pode ser interpretado da seguinte forma: se o valor de h é 1, 

então o teste rejeita a hipótese nula com nível de significância de 5% (valor escolhido), caso 

contrário h será 0. O valor da variável p, contida no intervalo [0;1], é a probabilidade de se 

observar um teste com resultado tão crítico quanto ou mais crítico do que o valor observado sob 

a hipótese nula. Os valores assumidos por p podem ser interpretados da seguinte forma: quanto 

mais próximo de 0, maior é a dúvida sobre a validade da hipótese de nulidade. 

Por meio da modelagem MWM de várias séries de tráfego de rede reais é possível 

confirmar a distribuição dos coeficientes de escala 𝑈0,0 considerados. Os resultados obtidos para 

os fluxos de tráfego de rede WaikatoVIII-20111027 e WaikatoVIII-20110921 [42], com 105 

amostras, em que cada amostra representa 1 ms de dados, são apresentados a seguir. Esses fluxos 
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de tráfego foram capturados entre a rede da universidade Waikato e a Internet em 2011 e estão 

disponíveis em [42]. Nas Figuras 3.1 e 3.2, são mostradas as PDF’s de 195 amostras dos 

coeficientes de escala 𝑈0,0, ou seja, 195 cascatas binomiais, e na Tabela 3.1 são mostrados os 

resultados do KS-teste. Através das PDF’s obtidas, verifica-se que a distribuição dos coeficientes 

de escala 𝑈0,0 é similar a uma distribuição normal. Esses resultados corroboram com o KS-teste 

realizado, em que a hipótese para a distribuição Gaussiana foi aceita para todas as séries 

consideradas e o valor de p foi, em todos os casos, superior a 5 %.  

 

Figura 3.1: PDF dos coeficientes de escala na escala mais grosseira da modelagem MWM do fluxo de tráfego 

WaikatoVIII-20111027. 

 

Figura 3.2: PDF dos coeficientes de escala na escala mais grosseira da modelagem MWM do fluxo de tráfego 

WaikatoVIII-20110921. 
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Tabela 3.1: Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov dos coeficientes de escala na escala mais grosseira. 

Fluxos de Tráfego 

WaikatoVIII-20111027 WaikatoVIII-20110921 

h p h p 

0 0,59 0 0,12 

3.1.2 Distribuição dos Multiplicadores 

Com o objetivo de controlar a correlação e a Longa-Dependência (LRD – Long-range 

dependence) do sinal de saída 𝐶(𝑛)[𝑘] é utilizado o decaimento de energia (𝑛𝑗) dos coeficientes 

wavelets. Considerando a natureza aproximadamente descorrelacionada da transformada 

wavelet, conforme mostrado em [43], é possível controlar o comportamento da correlação do 

sinal por meio do conjunto dos momentos de segunda ordem dos coeficientes wavelets em cada 

escala. 

Um modo simples de controlar a energia escalar do sinal é fixar a energia na escala mais 

grosseira (j = 0) e então definir as taxas de energia para outras escalas [26]: 

 𝑛𝑗 =
var(𝑊𝑗−1,𝑘)

var(𝑊𝑗,𝑘)
=

𝔼[𝑊𝑗−1,𝑘
2 ]

𝔼[𝑊𝑗,𝑘
2 ]

,  0 ≤ j ≤ n. (3.14) 

Através de (3.12) e (3.13), é possível calcular o decaimento de energia dos coeficientes 

wavelets, dado por: 

 𝑛𝑗 =
2𝔼[𝐴(𝑗−1)

2 ]

𝔼[𝐴(𝑗)
2 ](1 + 𝔼[𝐴(𝑗−1)

2 ])
∙ (3.15) 

Para corresponder a um determinado decaimento da variância, é possível calcular 

recursivamente 𝔼[𝐴(𝑗)
2 ] em função de 𝑛𝑗 e 𝔼[𝐴(𝑗−1)

2 ], para j = 1, 2,..., n. Inicialmente, é calculado 

na escala mais grosseira (j = 0), por meio de: 

 𝔼[𝐴2(0)] =
𝔼[𝑊0,0

2 ]

𝔼[𝑈0,0
2 ]

∙ (3.16) 

Sabendo que 𝐴𝑗,𝑘 é uma variável aleatória com suporte no intervalo [-1,1] e simétrica em 

torno de zero, uma possível modelagem para os multiplicadores é a utilização da distribuição 

Gaussiana com média zero 𝑁(0, 𝜎(𝑗)
2 ), cuja PDF é dada por [44]:  

 
𝑓(𝑥) =

1

√2𝜋𝜎(𝑗)
2

exp (−
𝑥2

2𝜎(𝑗)
2 ). (3.17) 
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Com intuito de validar essa consideração, foi realizada a análise gráfica da PDF e o teste 

de Kolmogorov-Smirnov (KS-teste) [41] dos multiplicadores de várias séries de dados. 

Por meio da modelagem MWM de vários fluxos de tráfego de rede reais é possível 

confirmar a distribuição dos multiplicadores 𝐴(𝑗). Os resultados obtidos para os fluxos de tráfego 

de rede WaikatoVIII-20111027 e WaikatoVIII-20110921 [42], com 105 amostras, em que cada 

amostra representa 1 ms de dados, são apresentados a seguir.  

As Figuras 3.3 e 3.4, mostram as PDF’s dos multiplicadores, e a Tabela 3.2, mostra os 

resultados do KS-teste, obtidos nas escalas j = 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Foi observado por meio das 

PDF’s obtidas que a distribuição dos multiplicadores é similar a uma distribuição Gaussiana 

(curva em forma de sino). Esses resultados corroboram com o KS-teste realizado, em que a 

hipótese para a distribuição Gaussiana foi aceita para todas as séries consideradas e o valor de p 

foi, em todos os casos, superior a 5 %.  

O modelo proposto nesta Tese, denominado AGWM (Adaptive Gaussian Wavelet Model), 

considera os multiplicadores 𝐴(𝑗) com distribuição Gaussiana e seus parâmetros são atualizados 

de forma adaptativa. A estimação adaptativa dos parâmetros do AGWM será apresentada na 

seção 3.3. 

Tabela 3.2: Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov dos multiplicadores. 

Fluxos de Tráfego 

WaikatoVIII-20111027 WaikatoVIII-20110921 

j h p j h p 

5 0 0,88 5 0 0,77 

6 0 0,35 6 0 0,42 

7 0 0,96 7 0 0,21 

8 0 0,47 8 0 0,91 

9 0 0,87 9 0 0,19 

10 0 0,66 10 0 0,30 
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Figura 3.3: PDF dos multiplicadores da modelagem MWM do fluxo de tráfego WaikatoVIII-20111027, para j = 

5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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Figura 3.4: PDF dos multiplicadores da modelagem MWM do fluxo de tráfego WaikatoVIII-20110921, para j = 

5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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Considerando que os multiplicadores 𝐴(𝑗) sejam descritos por uma variável aleatória com 

distribuição Gaussiana de média zero, então 𝔼[𝐴(𝑗)
2 ] = 𝜎(𝑗)

2 . Assim, é possível calcular os 

parâmetros 𝜎(𝑗)
2 ′𝑠 do modelo AGWM para obter o comportamento de escala em função de 𝑛𝑗. 

Substituindo o valor do momento de segunda ordem dos multiplicadores em (3.15) e (3.16), 

obtém-se o parâmetro dos multiplicadores na escala j, por: 

 𝜎(𝑗)
2  =

2𝜎(𝑗−1)
2  

𝑛𝑗(1 + 𝜎(𝑗−1)
2 )

 (3.18) 

 𝜎(0)
2  =

𝔼[𝑊0,0
2 ]

𝔼[𝑈0,0
2 ]

∙ (3.19) 

Outra distribuição que pode ser utilizada para modelar os multiplicadores 𝐴(𝑗) é a 

distribuição beta simétrica contida no intervalo [-1,1], conforme investigada em [26]. A 

modelagem que utiliza essa distribuição é conhecida como 𝛽MWM. A distribuição beta 𝛽(𝑝, 𝑝) 

para um alto valor de p aproxima-se de uma distribuição Gaussiana [44], dessa forma, a variância 

dos multiplicadores é dada por var[𝐴(𝑗)] = 𝔼[𝐴(𝑗)
2 ] = 1 (2𝑝(𝑗) + 1)⁄ . Substituindo 𝔼[𝐴(𝑗)

2 ] em 

(3.15), o parâmetro 𝑝(𝑗) da distribuição beta simétrica na escala j, é calculado por:  

  𝑝(𝑗) =
𝑛𝑗

2
(𝑝(𝑗−1) + 1) −

1

2
∙ (3.20) 

Sabendo que os multiplicadores são independentes e identicamente distribuídos (i.i.d), as 

estatísticas dos coeficientes 𝑈𝑗,𝑘 na escala mais fina (j = n), podem ser calculadas por [26]: 

 𝔼[𝑈𝑛,𝑘
𝑞
] = 𝔼[𝑈0,0

𝑞
]∏𝔼[(

1 + 𝐴(𝑗)

2−1/2
)

𝑞

] .

𝑛−1

𝑗=0

 (3.21) 

3.2 Determinação da Janela de Tempo 

 Nesta seção, é apresentado um procedimento para determinar a janela de tempo a ser 

considerada no cálculo adaptativo dos parâmetros da modelagem MWM. O primeiro passo é a 

análise dos coeficientes wavelet dos dados, através do cálculo da transformada wavelet de Haar 

das amostras da série. O número de escalas wavelets (n) é escolhido conforme descrito abaixo. 

Para ajustar a modelagem MWM via (3.15) e (3.16) é necessário o conhecimento da 

var(𝑊𝑗,𝑘), 𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1, e da 𝔼[𝑈0,0
2 ]. A obtenção desses valores pode ser realizada com base 

em dados reais, relacionando-os aos momentos dos coeficientes wavelets e de escala 

diretamente. Para isso é necessário garantir que a quantidade de dados seja suficiente para 

capturar estatísticas confiáveis. Na prática, é escolhido o número de escalas da transformada 
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wavelet de Haar de modo que a quantidade de coeficientes de escala e wavelets sejam suficientes 

para modelar os dados da série real. Observa-se que serão ⌊𝑁2−𝑛⌋ coeficientes wavelets e de 

escala na escala mais grosseira e 2𝑗 coeficientes wavelets em cada escala j, sendo o operador ⌊𝑟⌋ 

o maior número inteiro menor ou igual a r e N a quantidade de amostras da série. Os coeficientes 

de escala na escala mais fina (n) são de fato  a saída do processo MWM, isto é,  𝐶(𝑛)[𝑘] =

2−𝑛/2𝑈𝑛,𝑘 [26]. 

Com o intuito de encontrar o valor de n que resulte em uma pequena janela de tempo para 

o cálculo adaptativo dos parâmetros do modelo e que seja suficiente para capturar as estatísticas 

das séries de tráfego de rede, são realizadas simulações da modelagem MWM variando a 

quantidade de escalas wavelets n de fluxos de tráfego de rede reais WaikatoVIII-20111027 e 

WaikatoVIII-20110921 [42], com 105 amostras, em que cada amostra representa 1 ms de dados. 

As Figuras 3.5 e 3.6 ilustram os erros médios percentuais das estatísticas obtidas pelos 

fluxos de tráfego sintéticos gerados com os modelos, considerando 10 realizações. Observa-se 

que os erros percentuais diminuem até 𝑛 = 6 e oscilam após isso. Quando 𝑛 ≥ 11, os erros 

aumentam, nesse caso, a quantidade de coeficientes wavelets e de escala na escala mais grosseira 

é pequena para modelar o tráfego, tendo apenas ⌊1052−11⌋ = 97 coeficientes. Com isso, para 

modelar as séries de tráfego de rede é utilizado, neste trabalho, o valor de 𝑛 = 6. Esse valor 

resulta em janelas de tempo de 64 amostras do tráfego (2𝑛) para o cálculo adaptativo dos 

parâmetros do modelo, por meio do algoritmo que será proposto na próxima seção. A quantidade 

de amostras, dada por 2𝑛, é devido a estrutura da cascata multiplicativa binomial, ilustrada na 

Figura 2.2.  

Os resultados sobre o tamanho da janela de tempo apresentados nesta seção foram obtidos 

para as séries Waikato. A generalização desses resultados para o tráfego de outras redes sem fio 

demanda análises específicas, mas acreditamos que sejam semelhantes aos apresentados nesta 

seção. 
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Figura 3.5: Estatísticas do tráfego sintético variando a quantidade de escalas da modelagem MWM do fluxo de 

tráfego WaikatoVIII-20111027. 

 

Figura 3.6: Estatísticas do tráfego sintético variando a quantidade de escalas da modelagem MWM do fluxo de 

tráfego WaikatoVIII-20110921. 
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3.3 Algoritmo para Cálculo Adaptativo dos Parâmetros do 

Modelo AGWM 

A modelagem de tráfego MWM faz uso de todas as amostras do tráfego para estimar os 

seus parâmetros, o que demanda um grande tempo de processamento e recursos para o 

armazenamento de dados. Isso torna inviável sua aplicação em mecanismos de QoS que exijam 

respostas em tempo real, como é o caso de algoritmos de escalonamento de recursos de rádio.  

O cálculo adaptativo dos parâmetros da modelagem dos fluxos de tráfego de rede, além de 

possibilitar uma análise do comportamento da demanda dos usuários, permite o 

desenvolvimento de mecanismos de QoS eficientes que se adaptam às variações da rede. Além 

disso, as limitações de processamento e armazenamento de dados dos fluxos de tráfego tornam 

atrativo o cálculo adaptativo dos parâmetros da modelagem de tráfego. Dessa forma, para a 

aplicação da modelagem de tráfego em mecanismos de QoS que exigem respostas em tempo 

real, é proposto nesta seção um algoritmo para o cálculo adaptativo dos parâmetros μ𝑐, 𝜎𝑐
2 e 𝜎(𝑗)

2  

da modelagem AGWM em janelas de tempo pré-definidas.  

Proposição 3.1: A média µ𝑐
(𝑡+1) e a variância 𝜎𝑐

2(𝑡+1) dos coeficientes 𝑈0,0, e a energia dos 

coeficientes wavelets 𝔼[𝑊𝑗,𝑘
2 ]

(𝑡+1)
 da modelagem AGWM no instante t+1 podem ser 

recursivamente calculados a cada janela de dados com 2𝑛 amostras, em que n é a quantidade de 

escalas consideradas na modelagem, da seguinte forma: 

 µ𝑐
(𝑡+1) = µ𝑐

(𝑡) (
𝑡

𝑡 + 1
) +

 �̃�0,0
(𝑡+1)

𝑡 + 1
, (3.22) 

 𝜎𝑐
2(𝑡+1) = (𝜎𝑐

2(𝑡) + µ𝑐
2(𝑡)) (

𝑡

𝑡 + 1
) + (

  �̃�0,0
2 (𝑡+1)

𝑡 + 1
) − µ𝑐

2(𝑡+1) (3.23) 

e 

𝔼[𝑊𝑗,𝑘
2 ]

(𝑡+1)
= 𝔼[𝑊𝑗,𝑘

2 ]
(𝑡)
(
𝑡

𝑡 + 1
) +

∑ �̃�𝑗,𝑘
2 (𝑡+1) 2𝑗−1

𝑘=0

(𝑡 + 1)2𝑗
, (3.24) 

sendo �̃�𝑗,𝑘 e �̃�0,0, respectivamente, os coeficientes wavelet e de escala da transformada wavelet 

de Haar, calculados a cada janela de amostras de dados. Nota-se que em cada janela de dados, 

existem 2𝑗 coeficientes wavelets (�̃�𝑗,𝑘) em cada escala j, e um coeficiente de escala, na escala 

mais grosseira (�̃�0,0).  

Prova: O primeiro e o segundo momento do processo 𝑈0,0, com função de densidade de 

probabilidade Gaussiana, é dado por: 
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 𝔼[𝑈0,0
1 ] = µ𝑐   e   𝔼[𝑈0,0

2 ] =  (𝜎𝑐
2 + µ𝑐

2). (3.25) 

Para a janela de tempo t, é definido µ𝑐
(𝑡) como o primeiro momento de 𝑈0,0. A estimação 

recursiva do valor médio �̅�(𝑡+1) de uma variável aleatória no instante t+1 pode ser obtida, através 

de [45]: 

 �̅�(𝑡+1)  = �̅�(𝑡)  (
𝑡

𝑡 + 1
) + (

 𝑦(𝑡+1)

𝑡 + 1
), (3.26) 

 

 sendo 𝑦(𝑡+1) a observação de �̅�(𝑡+1) no instante t+1. Portanto, de acordo com a definição de 

µ𝑐
(𝑡) e usando (3.26), é possível obter (3.22). Sendo 𝜎𝑐

2(𝑡) a variância de 𝑈0,0 para a janela de 

tempo t e usando a estimação recursiva de 𝔼[𝑈0,0
2 ] via (3.26), obtém-se: 

 𝔼 [𝑈0,0
2 (𝑡+1)

] = 𝔼 [𝑈0,0
2 (𝑡)

] (
𝑡

𝑡 + 1
) + (

  �̃�0,0
2 (𝑡+1)

𝑡 + 1
). (3.27) 

Substituindo 𝔼[𝑈0,0
2 ] dado por (3.25) em (3.27), é possível obter (3.23). Sabendo que há 2𝑗 

coeficientes wavelets (�̃�𝑗,𝑘
2 (𝑡) ) em cada escala j, obtidos pelas amostras do tráfego de chegada 

na janela de tempo t. Então,  𝔼[�̃�𝑗,𝑘
2 ]

(𝑡)
 é dado por: 

 

𝔼[�̃�𝑗,𝑘
2 ]

(𝑡)
=

∑ �̃�𝑗,𝑘
2 (𝑡) 

2𝑗−1

𝑘=0

2𝑗
 ∙ 

(3.28) 

Considerando a estimação recursiva de 𝔼[𝑊𝑗,𝑘
2 ], calculada através de (3.26), obtém-se 

 

𝔼[𝑊𝑗,𝑘
2 ]

(𝑡+1)
= 𝔼[𝑊𝑗,𝑘

2 ]
(𝑡)
(
𝑡

𝑡 + 1
) + (

𝔼[�̃�𝑗,𝑘
2 ]

(𝑡+1)

𝑡 + 1
) ∙ (3.29) 

Substituindo (3.28) em (3.29) é possível obter (3.24), como se queria demostrar. 

□ 

Após o cálculo recursivo dos momentos de segunda ordem dos coeficientes wavelet (3.24), 

a cada janela t de dados, é calculado o decaimento da energia 𝑛𝑗 via (3.14) e o parâmetro 𝜎(𝑗)
2 via 

(3.18). 

O Algoritmo 3.1, apresentado a seguir, sintetiza o funcionamento do algoritmo proposto 

para cálculo adaptativo dos parâmetros do modelo AGWM. 

Algoritmo 3.1: Cálculo adaptativo dos parâmetros do modelo AGWM 

1º. Considera o número de janelas de tempo com tamanho de 2𝑛 amostras de tráfego igual a 

TotalJanelas; 
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Lê n 

Lê TotalJanelas 

𝑡 = 1 

2º. Enquanto 𝑡 < 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠 

Calcula os coeficientes �̃�0,0 e �̃�𝑗,𝑘 da transformada wavelet de Haar de uma janela de 2𝑛 

amostras do tráfego 𝑋[𝑖], sendo 𝑖 = 2𝑛(𝑡 − 1) + 1,… , 𝑡2𝑛, 𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1 e 𝑘 =

0,… , 2𝑛 − 1. Fazendo os coeficientes de escala na escala mais fina iguais às 2𝑛 amostras 

do tráfego, ou seja, �̃�𝑛,1:𝑘 = 𝑋[2
𝑛(𝑡 − 1) + 1 ∶  𝑡2𝑛], os coeficientes da transformada 

wavelet de Haar podem ser recursivamente calculados por (3.7). Ou seja: 

Lê 𝑋[𝑖] 

�̃�𝑛,1 = 𝑋[2
𝑛(𝑡 − 1) + 1]; �̃�𝑛,2 = 𝑋[2

𝑛(𝑡 − 1) + 2];… ; �̃�𝑛,𝑘 = 𝑋[𝑡2
𝑛] 

Para 𝑗 = (𝑛 − 1) até 0 

   Para 𝑘 = 0 até 2𝑗 − 1 

 �̃�𝑗,𝑘 = 2
−1 2⁄ (�̃�𝑗+1,2𝑘 + �̃�𝑗+1,2𝑘+1) 

�̃�𝑗,𝑘 = 2
−1/2(�̃�𝑗+1,2𝑘 − �̃�𝑗+1,2𝑘+1) 

Fim Para 

Fim Para 

3º. Atualiza os parâmetros µ𝑐, 𝜎𝑐
2 e os momentos de segunda ordem dos coeficientes wavelets 

𝐸[𝑊𝑗,𝑘
2 ] de cada escala 𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1, através de (3.22), (3.23) e (3.24), respectivamente; 

4º. Calcula as taxas de decaimento de energia 𝑛𝑗, através de (3.14). Atualiza os parâmetros 

𝜎(𝑗)
2 ’s via (3.18); 

5º. 𝑡 = 𝑡 + 1; 

Fim Enquanto 

 

A série sintética do modelo AGWM pode ser gerada, através dos coeficientes de escala, 

na escala mais fina (n), dados por: 

𝑈𝑛,𝑘 = 2
−
𝑛
2𝑁(µ𝑐 , 𝜎𝑐

2)∏[1 + (−1)𝑘𝑖
′
𝑁(0, 𝜎(𝑗)

2 ) ]
+

𝑛−1

𝑖=0

, (3.30) 

sendo [𝑥]+= max [0, 𝑥], 𝑘𝑖
′ = 0 correspondendo ao descendente a esquerda e 𝑘𝑖

′ = 1 

correspondendo ao descendente a direita. 

O Algoritmo 3.1 tem complexidade computacional igual a 𝑂(2𝑛 − 1) para cada janela de 

tempo, devido ao cálculo recursivo do passo 2, o que é similar à do MWM tradicional [26], mas 
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a construção do tráfego sintético AGWM (3.30) possui uma complexidade computacional 

menor, uma vez que a geração de uma distribuição beta é mais complexa do que a de uma 

distribuição gaussiana [46]. 

3.4 Trabalhos Relacionados 

Em [47] e [48] os autores propõem também um modelo multifractal adaptativo baseado 

no MWM, que denominaremos nesta Tese de Modelo Adaptativo Gama (MAG) pois considera 

a distribuição gama para os coeficientes de escala 𝑈0,0. O processo de tráfego gerado por esse 

modelo é dado por: 

 𝐶(𝑛)[𝑘] ≝ 2−𝑛Γ(𝛼, 𝛽)∏[1 + 𝑁(µ(𝑗), 𝜎(𝑗)
2 )],

𝑛−1

𝑗=0

 (3.31) 

sendo Γ(𝛼, 𝛽) uma variável aleatória com função de densidade de probabilidade Gama e 

parâmetros α e 𝛽; 𝑁(µ(𝑗), 𝜎(𝑗)
2 ) uma variável aleatória com função de densidade de probabilidade 

Gaussiana e parâmetros µ(𝑗) e 𝜎(𝑗)
2  e n a escala mais fina da cascata multiplicativa binomial. Os 

parâmetros do modelo são calculados recursivamente a cada janela de tempo definida. 

O modelo multifractal AGWM proposto nesta Tese é baseado na distribuição Gaussiana 

com parâmetros μ𝑐 e 𝜎𝑐
2, para a caracterização dos coeficientes de escala 𝑈0,0, e na distribuição 

Gaussiana de média zero, com parâmetro 𝜎(𝑗)
2 , para caracterização dos multiplicadores 𝐴(𝑗). 

Em [47] e [48] é utilizada a distribuição Gama, com parâmetros α e β, para a caracterização 

dos coeficientes de escala 𝑈0,0, e a distribuição Gaussiana, com parâmetros µ(𝑗) e 𝜎(𝑗)
2 , para 

caracterização dos multiplicadores 𝐴(𝑗). Dessa forma, o modelo proposto em [47] e [48] utiliza 

4 parâmetros (α, β, µ(𝑗) e 𝜎(𝑗)
2 ), diferente do modelo proposto nesta Tese que utiliza 3 parâmetros 

(μ𝑐, 𝜎𝑐
2 e 𝜎(𝑗)

2 ).  Além disso, naquele trabalho são utilizados os momentos de 1º e 2º ordem dos 

coeficientes de escala para a estimação dos parâmetros µ(𝑗) e 𝜎(𝑗)
2 , já nesta Tese, foi utilizado o 

decaimento da energia dos coeficientes wavelets para estimação do parâmetro 𝜎(𝑗)
2 .  

Por ser baseado em 4 parâmetros, além de utilizar uma distribuição Gama, o modelo 

proposto em [47] e [48] possui uma complexidade computacional maior do que o AGWM para 

a geração das amostras da série sintética. 
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3.5 Avaliação dos Modelos de Tráfego  

Para verificar a capacidade do modelo adaptativo AGWM em capturar as características 

das séries de dados, foram realizadas simulações com fluxos de tráfego de rede reais 

WaikatoVIII-20111027 e WaikatoVIII-20110921 [42], com 105 amostras, em que cada amostra 

representa 1 ms de dados. Foram utilizadas 6 camadas da cascata multiplicativa binomial (n = 

6).  

Inicialmente é avaliada a precisão da estimação dos parâmetros do modelo calculados de 

forma estática, utilizando todas as amostras do tráfego, e adaptativa, por meio do Algoritmo 3.1. 

As Figuras 3.7 e 3.8, mostram os valores obtidos da 𝔼[𝑊𝑛,𝑘
2 ] na escala mais fina (n = 6) via 

(3.24).  Os valores obtidos de µ𝑐 via (3.22) são mostrados nas Figuras 3.9 e 3.10. Já os valores 

obtidos de 𝜎𝑐
2 via (3.23) são mostrados nas Figuras 3.11 e 3.12. Em todos os casos foi observado 

que a abordagem adaptativa de 𝔼[𝑊𝑛,𝑘
2 ], µ𝑐 e 𝜎𝑐

2 converge para o valores estimados de forma 

estática, ou seja, no final do tempo de execução os valores obtidos de forma recursiva são iguais 

aos valores obtidos considerando todas as amostras do tráfego. Os resultados indicam que é 

possível o uso do Algoritmo 3.1 para o cálculo adaptativo dos parâmetros do modelo AGWM 

em tempo real. 

Em seguida é realizada a comparação das séries sintéticas geradas pelos modelos fBm, 

mBm, 𝛽MWM, Modelo Adaptativo Gama (MAG) proposto por Flávio Geraldo Coelho Rocha 

et al. em [48] e AGWM adaptativo. As Figuras 3.13 e 3.14 mostram as séries sintéticas geradas 

e o tráfego de rede real utilizado. Foi observado que os modelos fBm e mBm não descrevem 

adequadamente o tráfego real, produzindo amostras menores do que zero, o que é inapropriado 

para a representação dos fluxos de tráfego de rede. Já as séries sintéticas AGWM, 𝛽MWM e  

Modelo Adaptativo Gama representam melhor o fluxo de tráfego real, por se tratarem de 

modelos multifractais que utilizam a transformada discreta wavelet de Haar para a representação 

multiescala do fluxo de tráfego. 

As estatísticas das séries sintéticas geradas pelos modelos considerados foram comparadas 

com as dos fluxos de tráfego reais. Os valores obtidos da média, variância e parâmetro de Hurst 

são mostrados nas Tabelas 3.3 e 3.4; os respectivos erros relativos percentuais estão mostrados 

em parênteses, considerando a média de 10 realizações (número de execuções do algoritmo para 

a geração da série sintética). Foi utilizado o estimador baseado em wavelets de Abry e Veitch 

[25] para calcular o parâmetro de Hurst. Os resultados obtidos indicam que as estatísticas das 

séries sintéticas geradas pelo modelo adaptativo proposto são similares às do modelo 𝛽MWM e 
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do Modelo Adaptativo Gama, no caso das séries fBm e mBm os valores obtidos são mais 

distantes dos valores reais. Observa-se ainda que o modelo proposto obteve erros menores das 

estatísticas reais do que os do Modelo Adaptativo Gama que também é um modelo adaptativo. 

São mostrados ainda, os valores das estatísticas das séries sintéticas fBm e mBm corrigidas, ou 

seja, são zerados os valores das amostras negativas. Entretanto, mesmo corrigidas não 

representam com certa confiança os fluxos de tráfego real. No caso do fBm, o modelo consegue 

capturar com precisão as características de autossimilaridade do tráfego, por meio do parâmetro 

de Hurst. 

Para a análise das características de longa dependência das amostras do tráfego, é calculada 

a ACF (AutoCorrelation Function) da série real e comparado com as ACF’s obtidas para as 

séries sintéticas. Os resultados são mostrados nas Figuras 3.15 e 3.16. Verifica-se que o 

decaimento das ACF’s das séries sintéticas geradas pelo modelo adaptativo proposto é similar 

ao do modelos 𝛽MWM e do Modelo Adaptativo Gama e ambos acompanham o comportamento 

da série real, diferentemente dos modelos fBm e mBm, que não descrevem adequadamente o 

comportamento da função de autocorrelação dos fluxos de tráfego real.  O erro quadrático médio 

(MSE - mean squared error) das séries sintéticas e da ACF obtidas pelos modelos são 

apresentadas nas Tabelas 3.5 e 3.6. Observa-se que as amostras e as ACF’s das séries sintéticas 

geradas pela modelagem AGWM apresentaram, em geral, erros ligeiramente menores do que as 

da modelagem 𝛽MWM, e que as das séries fBm e mBm apresentaram erros de maior ordem de 

grandeza. Em relação ao Modelo Adaptativo Gama, as séries sintéticas geradas pela modelo 

proposto alcançaram erros das ACF’s menores. São mostrados ainda, os valores obtidos com as 

séries sintéticas fBm e mBm corrigidas, ou seja, são zerados os valores das amostras negativas. 

Entretanto, mesmo corrigidas, os erros obtidos são superiores ao dos modelos multifractais 

AGWM, 𝛽MWM e Modelo Adaptativo Gama 

Os resultados mostram que o modelo proposto consegue capturar melhor as características 

de 2º ordem dos fluxos de tráfego em relação ao Modelo Adaptativo Gama, obtendo menores 

erros de variância, de autocorrelação e de autossimilaridade. A autossimilaridade do tráfego é 

medida por meio do parâmetro de Hurst. 

As Figuras 3.17 e 3.18, ilustram as CDF’s (Função de Distribuição Cumulativa) dos 

tráfegos reais e das séries sintéticas geradas pelas modelagens consideradas. Observa-se que há 

uma similaridade nas curvas obtidas pelos modelos 𝛽MWM, Modelo Adaptativo Gama e 

AGWM, e que elas se aproximam da CDF do tráfego real. Diferentemente, os modelos fBm e 

mBm, apresentam uma CDF não representativa do fluxo de tráfego de rede, o que se deve à 

presença de amostras negativas nas séries sintéticas. 



 

 

50 Modelagem e Processo Envelope Adaptativo AGWM 

 

Figura 3.7: Energia dos coeficientes wavelets do tráfego WaikatoVIII-20111027 calculado de forma adaptativa e 

estática. 

 

Figura 3.8: Energia dos coeficientes wavelets do tráfego WaikatoVIII-20110921 calculado de forma adaptativa e 

estática. 
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Figura 3.9: Esperança dos coeficientes de escala na escala mais grosseira do tráfego WaikatoVIII-20111027 

calculado de forma adaptativa e estática. 

 

Figura 3.10: Esperança dos coeficientes de escala na escala mais grosseira do tráfego WaikatoVIII-20110921 

calculado de forma adaptativa e estática. 
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Figura 3.11: Variância dos coeficientes de escala na escala mais grosseira do tráfego WaikatoVIII-20111027 

calculado de forma adaptativa e estática. 

 

Figura 3.12: Variância dos coeficientes de escala na escala mais grosseira do tráfego WaikatoVIII-20110921 

calculado de forma adaptativa e estática. 
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Figura 3.13: Tráfego WaikatoVIII-20111027 e as modelagens consideradas. 

 

Figura 3.14: Tráfego WaikatoVIII-20110921 e as modelagens consideradas. 
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Tabela 3.3: Valores das estatísticas do fluxo de tráfego real WaikatoVIII-20111027 e das modelagens 

consideradas. 

Modelo 
Média 

(bytes) 

Variância  

(bytes) 
Hurst 

Real 2,776473 x 103 2,148390 x 107 0,653 

AGWM 2,823460 x 103 (1,69) 1,940539 x 107 (9,67) 0,687 (5,36) 

𝜷MWM  2,862140 x 103 (3,085) 2,236618 x 107 (4,11) 0,655 (0,341) 

MAG 2,836498 x 103 (2,16) 5,966459 x 106 (72,23) 0,992 (51,97) 

fBm 1,248967 x 105 (4398,39) 2,481211 x 109 (11449,16) 0,653 (0) 

fBm corrigido 1, 250552 x 105 (4404,102) 2,440532 x 109 (11259,82) 0,654 (0,15) 

mBm 2,571113 x 104 (826,0358) 5,122116 x 109 (23741,64) 0,743 (13,89) 

mBm corrigido 4,335481x 104 (1461,507) 2,441517 x 109 (11264,40) 0,730 (11,79) 

 

Tabela 3.4: Valores das estatísticas do fluxo de tráfego real WaikatoVIII-20110921 e das modelagens 

consideradas. 

Modelo 
Média 

(bytes) 

Variância 

(bytes) 
Hurst 

Real  4,752512 x 103 4,033089 x 107 0,592 

AGWM 4,734602 x 103 (0,38) 3,625835 x 107 (10,097) 0,612 (3,31)  

𝜷MWM  4,726936x 103 (0,54) 3,989303x 107 (1,08) 0,579  (0,2) 

MAG 4,7179 x 103 (0,73) 1,199049 x 107 (70,27) 0,945 (59,71) 

fBm -4,467692 x 104 (1040,007) 3,784055 x 108 (838,2523) 0,593 (0,21) 

fBm corrigido 6,812457 x 10−3 (99,999)  7,69733 x 10−1 (100) 0,028 (95,27) 

mBm -4,532259 x 104 (1053,655) 4,487066 x 109 (11025,63) 0,703 (18,83) 

mBm corrigido 1,001709 x 104 (110,7746) 5,714508 x 109 (1316,906) 0,692 (16,89) 
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Figura 3.15: ACF do tráfego WaikatoVIII-20111027 e das modelagens consideradas. 

 

Figura 3.16: ACF do tráfego WaikatoVIII-20110921 e das modelagens consideradas. 
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Tabela 3.5: MSE absoluto das modelagens do fluxo de tráfego real WaikatoVIII-20111027. 

Modelo Série ACF 

AGWM 6,411884 x 103 0,02782880 

𝜷MWM 6,621053 x 103 0,03314949 

MAG 5,245185 x 103 0,1136297 

fBm 1,319784 x 105 0,9502241 

fBm corrigido 1,319706 x 105 0,9501994 

mBm 7,537235 x 104 0,4901975 

mBm corrigido 6,415037 x 104 0,4412006 

 

Tabela 3.6: MSE absoluto das modelagens do fluxo de tráfego real WaikatoVIII-20110921. 

Modelo Série ACF 

AGWM 8,771258 x 103 0,02958138 

𝜷MWM 8,943442x 103 0,02903171 

MAG 7,225787 x 103 0,08864867 

fBm 5,347628 x 104 0,9602294 

fBm corrigido 7,933485 x 103 0,07091740 

mBm 8,398547 x 104 0,3047734 

mBm corrigido 2,536493 x 104 0,2364503 
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Figura 3.17: CDF do tráfego WaikatoVIII-20111027 e das modelagens consideradas. 

 

Figura 3.18: CDF do tráfego WaikatoVIII-20110921 e das modelagens consideradas. 
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A geração da série sintética AGWM tem uma complexidade computacional menor do que 

a geração das séries sintéticas 𝛽MWM e do Modelo Adaptativo Gama, uma vez que a geração 

de distribuições beta e gama são mais complexas do que a de uma distribuição gaussiana [46]. 

Dessa forma, o tempo de processamento para a construção da série sintética AGWM será menor 

do que o da 𝛽MWM e o do Modelo Adaptativo Gama, o que é de grande valia quando se deseja 

a implementação de mecanismos de QoS em tempo real.  

Na Tabela 3.7, são apresentados os tempos de processamento para a geração de 105 

amostras das séries sintéticas dos tráfegos de rede Waikato VIII [42] após a estimação dos 

parâmetros, com n = 6 (6 camadas da cascata multiplicativa binomial). Para a realização da 

simulação, foi utilizando um computador com processamento de 2,6 GHz e 8 GB de memória 

RAM. Observa-se que em todos os casos o tempo de processamento da modelagem AGWM foi 

menor do que o das demais modelagens consideradas. Em relação ao 𝛽MWM, a modelagem 

proposta alcançou um tempo de processamento 3 vezes menor. Além disso, houve uma 

diminuição de mais de 30% do tempo de processamento do AGWM em comparação com o do 

Modelo Adaptativo Gama. Esses resultados demostram a superioridade da modelagem AGWM 

para implementação de mecanismos de garantia de QoS que exijam respostas em tempo real. 

Nota-se ainda, que a modelagem mBm apresentou o maior tempo para a geração da série 

sintética, o que é devido à complexidade para a resolução das integrais dos polinômios de (2.19), 

cujo grau é uma função no tempo, definido pelo expoente de Hölder. Já a modelagem fBm, 

apresentou um tempo de processamento inferior ao do mBm, uma vez que os polinômios em 

(2.18) possuem grau constante, definido pelo parâmetro de Hurst.  

Tabela 3.7: Tempo de processamento (segundos) para geração dos modelos consideradas. 

Modelo 

Fluxos de Tráfego 

WaikatoVIII-20111027 WaikatoVIII-20110921 

AGWM 0,014 0,013 

𝜷MWM  0,045 0,047 

MAG 0,021 0,021 

fBm 0,065 0,065 

mBm 6895,292 6193,503 

 

Ressalta-se que o desempenho de modelagem depende da escala de tempo considerada 

para a série de tráfego, além do tamanho da janela de tempo, no caso dos modelos adaptativos. 
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Por exemplo, em [47] e [48] o desempenho do modelo MAG se mostrou mais interessante para 

as séries Waikato na escala de tempo de 100ms.  

Os resultados obtidos nesta seção demostram que a distribuição Gaussiana com média zero 

é uma opção viável para a modelagem dos multiplicadores da cascata multiplicativa binomial 

no domínio wavelet e que os modelos fBm e mBm não são adequados para a representação dos 

fluxos de tráfego de rede. 

3.6 Estatísticas do Processo de Incrementos 

Com o objetivo de construir um modelo para o processo acumulado, baseado na 

modelagem AGWM, são definidas as estatísticas dos incrementos ∆(𝑛)(𝑚) dos coeficientes de 

escala, uma vez que eles representam a média local escalar da série, sendo 𝑚 = 2𝑖, 𝑖 ∈ [0, 𝑛], e 

n a quantidade de escalas da modelagem baseada em cascata no domínio wavelet. 

Por meio de (3.7), verifica-se que na escala mais grosseira (𝑗 = 0) do processo, ∆(2𝑛) =

2𝑛/2𝑈0,0 e na escala mais fina (𝑗 = 𝑛), os coeficientes de escala equivalem ao incremento 

unitário (𝑚 = 1) do processo acumulado, ou seja, ∆(20) = 𝑈𝑛,𝑘. Dessa forma, deduz-se que os 

incrementos do processo acumulado da modelagem AGWM são dados por: 

 ∆(𝑚) = 2𝑖/2𝑈𝑛−𝑖,𝑘 ,  (3.32) 

sendo 𝑚 = 2𝑖, 𝑖 ∈ [0, 𝑛]. Substituindo (3.12) em (3.32), tem-se:  

e 

∆(𝑚) = 2(2𝑖−𝑛)/2𝑈0,0 ∏ [1+ (−1)𝑘𝑗
′

𝐴𝑗,𝑚𝑗
]

𝑛−𝑖−1

𝑗=0

 

(3.33) 

∆(𝑚) ≝ 2(2𝑖−𝑛)/2𝑈0,0 ∏ [1+ 𝐴(𝑗)]

𝑛−𝑖−1

𝑗=0

, 

substituindo 𝑖 = log2𝑚 em (3.33) tem-se: 

 ∆(𝑚) ≝ 𝑚 2−𝑛/2𝑈0,0 ∏ [1+ 𝐴(𝑗)].

𝑛−1−log2(𝑚)

𝑗=0

 (3.34) 

Sabendo que os multiplicadores são independentes e identicamente distribuídos (i.i.d), a 

esperança e o momento de segunda ordem dos incrementos do processo acumulado são dados 

por: 

 𝔼[∆(𝑚)] = 2−𝑛/2 µ𝑐 𝑚 (3.35) 
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e 

𝔼[∆2(𝑚)] = 𝑚22−𝑛(µ𝑐
2 + 𝜎𝑐

2) ∏ (1 + 𝜎(𝑗)
2 ).

log2(
2𝑛−1

𝑚
)

𝑗=0

 
(3.36) 

Através de (3.35) e (3.36) é possível encontrar a variância dos incrementos do processo 

acumulado em função de m, dado por:  

 𝑣𝑎𝑟[∆(𝑚)] = 2−𝑛𝑚2

[
 
 
 
 

−µ𝑐
2 + (µ𝑐

2 + 𝜎𝑐
2) ∏ (1 + 𝜎(𝑗)

2 )

log2(
2𝑛−1

𝑚
)

𝑗=0

]
 
 
 
 

. (3.37) 

Com o objetivo de verificar a capacidade do modelo proposto em capturar as estatísticas 

de 2ª ordem das séries de tráfego acumulada, é calculada a variância dos fluxos de tráfego reais 

acumulados WaikatoVIII-20111027 e WaikatoVIII-20110921 [42], em função dos incrementos 

do processo. As curvas das variâncias reais são comparadas com as do modelo autossimilar, 

calculadas via (2.12), e com as do modelo proposto AGWM, calculadas via (3.37), com 𝑛 = 6. 

Os resultados são mostrados nas Figuras 3.19 e 3.20, verifica-se que a modelagem AGWM 

consegue capturar as caraterísticas de 2ª ordem do processo acumulado real, obtendo um 

resultado melhor do que o do modelo autossimilar. O modelo autossimilar pressupõe-se que o 

grau de autossimilaridade, definido pelo parâmetro de Hurst, é constante, o que nem sempre 

acontece.  

  

Figura 3.19: Variância do processo acumulado do tráfego WaikatoVIII-20111027. 
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Figura 3.20: Variância do processo acumulado do tráfego WaikatoVIII-20110921. 

3.7 Processo Envelope Determinístico do AGWM 

Nesta seção é proposto um Processo Envelope determinístico, baseado na modelagem 

AGWM de tráfego de rede. 

Proposição 3.2: O Processo Envelope determinístico �̂�(𝑡) do modelo AGWM é dado por: 

 �̂�(𝑡) = 2−𝑛/2

{
 

 
µ𝑐 𝑡 + 𝑍√[−µ𝑐

2 + (µ𝑐
2 + 𝜎𝑐

2)∏(1 + 𝜎(𝑗)
2 )

𝑛−1

𝑗=0

] 𝑡

}
 

 
, (3.38) 

sendo Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão 𝑁(0, 1). Por definição, um 

Processo Envelope é uma função crescente; com isso, �̂�(𝑡) deve ser restringido por: 

 �̂�(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥[�̂�(𝑡), �̂�(𝑡 − 1)]. (3.39) 

Prova: Utilizando o incremento unitário ∆(𝑛)(1) (3.34) da modelagem proposta, define-se um 

Processo Envelope determinístico associado ao modelo AGWM por: 

 �̂�(𝑡) ≝ ∑{2−𝑛/2𝑈0,0∏[1+ 𝐴𝑘,𝑗]

𝑛−1

𝑗=0

} .

𝑡

𝑘=1

 (3.40) 

Substituindo 𝑈0,0 e 𝐴(𝑗) por variáveis aleatórias com distribuição normal 𝑁(µ𝑐 , 𝜎𝑐
2) e 𝑁(0, 𝜎(𝑗)

2 ), 

respectivamente, conforme discutido na seção 3.1,  �̂�(𝑡), é dado por: 
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 �̂�(𝑡) ≝ ∑{2−𝑛/2𝑁(µ𝑐 , 𝜎𝑐
2)∏[1 + 𝑁(0, 𝜎(𝑗)

2 )]

𝑛−1

𝑗=0

} = ∑𝐶(𝑛)[𝑘] .

𝑡

𝑘=1

𝑡

𝑘=1

 (3.41) 

Considerando os incrementos 𝐶(𝑛)[𝑘] independentes e identicamente distribuídos, com 

base no Teorema do Limite Central, quando t tende ao infinito, �̂�(𝑡) converge para uma variável 

aleatória com distribuição Gaussiana 𝑁(µ, σ2), sendo µ = 𝔼{𝐶(𝑛)[𝑘]}𝑡 e 𝜎2 = 𝑣𝑎𝑟{𝐶(𝑛)[𝑘]}𝑡. 

A esperança e o momento de 2ª ordem de 𝑋𝑘 são definidos por (3.35) e (3.36), respectivamente, 

para 𝑚 = 1, ou seja: 

e 
 µ = 2−𝑛/2µ𝑐  

(3.42) 

 

𝜎2 = 2−𝑛(µ𝑐
2 + 𝜎𝑐

2)∏(1 + 𝜎(𝑗)
2 )

𝑛−1

𝑗=0

. 
 

Assim 𝜎2 é dada por: 

 𝜎2 = 2−𝑛 [−µ𝑐
2 + (µ𝑐

2 + 𝜎𝑐
2)∏(1 + 𝜎(𝑗)

2 )

𝑛−1

𝑗=0

]. (3.43) 

Seja Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão 𝑁(0, 1), então é possível 

mostrar que 𝑌(𝑡) = µ +  𝑍σ ∼ 𝑁(µ, σ2) [44]. De fato: 

𝐹𝑌(𝑦) = ℙ(𝑌 ≤ 𝑦) = ℙ(µ +  𝑍σ ≤ 𝑦) = ℙ(𝑍 ≤
𝑦 − µ 

σ
) = ∫

1

√2𝜋σ2
exp (−

(𝑡 − µ)2

2σ2
)𝑑𝑡.

𝑦

−∞

 

E portanto, conclui-se que 𝑌(𝑡) ∼ 𝑁(µ, σ2). Dessa forma, é possível obter o Processo Envelope 

determinístico �̂�(𝑡) ∼ 𝑁(µ, σ2) do modelo AGWM (3.38), como se queria demostrar. 

3.8 Processo Envelope Efetivo do AGWM 

Na seção anterior, foi proposto um Processo Envelope determinístico, baseado na 

modelagem de tráfego de rede AGWM. Nesta seção, é proposto o Processo Envelope efetivo 

para caracterização do tráfego, por meio dos parâmetros da modelagem AGWM que considera 

uma probabilidade de violação 휀.  

A noção de envelope efetivo, consiste em obter com um certo grau de certeza, um limite 

superior para o tráfego acumulado. Ou seja, o envelope efetivo fornece um limitante estatístico 

para o tráfego acumulado 𝐴(𝑡, 𝑡 + 𝜏), em um intervalo de comprimento 𝜏. 

Definição 3.1: Um Processo Envelope efetivo para 𝐴(𝑡, 𝑡 + 𝜏) é uma função 𝒢𝜀que satisfaz para 

todo 𝜏 ≥ 0 e todo t [49].  
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 ℙ{𝐴(𝑡, 𝑡 + 𝜏) ≤ 𝒢𝜀(𝜏)} ≥ 1 − 휀, (3.44) 

sendo 휀 a probabilidade de violação do envelope efetivo. 

Proposição 3.3: O Processo Envelope efetivo 𝒢𝜀(𝑡) do modelo AGWM é dado por:  

    𝒢𝜀(𝑡) = 2−𝑛/2 µ𝑐 𝑡 + 2
−𝑛/2√𝑡 [−µ𝑐

2 + (µ𝑐
2 + 𝜎𝑐

2)∏(1 + 𝜎(𝑗)
2 )

𝑛−1

𝑗=0

] 2 ln 1 휀⁄ . (3.45) 

Prova: Utilizando o limitante de Chernoff para uma variável aleatória Y, definido por [7]: 

 ℙ{𝑌 ≤ 𝑦} ≥ 𝑒−𝑠𝑦𝔼[𝑒𝑠𝑌], (3.46) 

sendo s o parâmetro de espaço que contém informações sobre a distribuição de Y. É possível 

obter o envelope efetivo de 𝐴(𝑡), com probabilidade de violação limitada por 휀, através de: 

 ℙ{𝐴(𝑡) ≥ 𝒢𝜀(𝑡)} ≤ 𝑒−𝑠𝒢
𝜀
𝔼[𝑒𝑠𝐴(𝑡)] = 휀. (3.47) 

Através do Processo Envelope determinístico (3.38) proposto na seção anterior, é 

desenvolvido o Processo Envelope efetivo. Considerando 𝐴(𝑡) uma variável com distribuição 

Gaussiana, com base no Teorema do Limite Central, sua exponencial tem uma distribuição Log-

normal, com parâmetros 𝜇′e 𝜎′, e esperança dada por 𝑒( 𝜇
′+𝜎′

2
2⁄ )

.  

Isolando 𝒢𝜀 em (3.47) e substituindo 𝔼[𝑒𝑠𝐴(𝑡)] pela esperança da distribuição Log-normal, 

o envelope efetivo é definido, para 𝑠 > 0, por: 

   𝒢𝜀(𝑡) = inf
𝑠>0

(
𝜇′

𝑠
+
𝜎′
2

2𝑠
−
ln 휀

𝑠
) , (3.48) 

sendo, 𝜇′ e 𝜎′
2
 a esperança e a variância de 𝑠𝐴(𝑡), respectivamente. Utilizando-se (3.42) e 

(3.43), têm-se: 

e 

𝜇′ = 2−𝑛/2 𝑠 µ𝑐 𝑡 

𝜎′
2
= 2−𝑛𝑠2 [−µ𝑐

2 + (µ𝑐
2 + 𝜎𝑐

2)∏(1 + 𝜎(𝑗)
2 )

𝑛−1

𝑗=0

] 𝑡. 
(3.49) 

O ínfimo em (3.48) tem a função de encontrar um limitante mais próximo para o envelope. 

Através do método de otimização em torno de 𝑠, é possível resolver o ínfimo de (3.48), para 휀 <

1. Fazendo 
𝑑𝒢𝜀(𝑡)

𝑑𝑠
= 0 e substituindo (3.49) em (3.48), encontra-se o valor de 𝑠 que minimiza 

𝒢𝜀(𝑡), dado por: 

   𝑠 = √{
2(1+𝑛) ln 1 휀⁄

[−µ𝑐
2 + (µ𝑐

2 + 𝜎𝑐
2)∏ (1 + 𝜎(𝑗)

2 )𝑛−1
𝑗=0 ]𝑡

} ∙ (3.50) 
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Substituindo (3.49) e (3.50) em (3.48), obtém-se o Processo Envelope efetivo do modelo 

AGWM (3.45), como se queria demostrar. 

□ 

O Processo Envelope efetivo (3.45) pode ainda ser escrito da seguinte forma:  

 𝒢𝜀(𝑡) =  𝜌𝑡 + 𝑘𝜎𝑡
1
2⁄ , (3.51) 

sendo 𝑘 = √−2 ln( 휀) e os parâmetros 𝜌 e 𝜎 dados por: 

e 
𝜎 = 2−𝑛/2√−µ𝑐

2 + (µ𝑐
2 + 𝜎𝑐

2)∏(1 + 𝜎(𝑗)
2 )

𝑛−1

𝑗=0

, 

𝜌 = 2−𝑛/2 µ𝑐. 

(3.52) 

Os Processos Envelopes propostos, baseiam-se no cálculo adaptativo dos parâmetros μ𝑐, 

𝜎𝑐
2 e 𝜎(𝑗)

2  em janelas de tempo pré-definidas, por meio do Algoritmo 3.1, podendo ser estimados 

em tempo real, diferentemente dos Processos Envelopes Bm, fBm e mBm que dependem de 

todas as amostras do fluxo de tráfego. Além disso, os parâmetros µ𝑐, 𝜎𝑐 e 𝜎(𝑗) carregam 

informações das caraterísticas multifractais dos fluxos de tráfego, conforme discutido na seção 

3.2.  

3.9 Avaliação dos Processos Envelopes 

Com o objetivo de verificar a eficiência dos Processos Envelope adaptativos AGWM, 

dados por (3.38) e (3.45), respectivamente, são realizadas simulações com os fluxos de tráfego 

de rede reais WaikatoVIII-20111027 e WaikatoVIII-20110921 [42], com 105 amostras, em que 

cada amostra representa 1 ms de dados. Foram utilizadas 6 camadas da cascata multiplicativa 

binomial (n = 6). 

As Figuras 3.21 e 3.22, apresentam comparações entre o Processo Envelope AGWM 

determinístico e o Processo Envelope efetivo, variando o parâmetro 휀 (probabilidade de 

violação). Observa-se que, quanto maior o valor de 휀, ou seja, quanto maior a probabilidade de 

violação do processo, mais próximo o envelope efetivo está do tráfego acumulado real.  No caso 

em que 휀 = 1, o Processo Envelope efetivo fica abaixo do Processo Envelope determinístico, ou 

seja, ocorre 100 % de violação. Os resultados mostram que o envelope efetivo e o envelope 

determinístico são limitantes superiores do envelope do tráfego acumulado real.   

As Figuras 3.23 e 3.24, mostram os processos acumulados reais dos fluxos de tráfego de 

rede WaikatoVIII, comparados com os Processos Envelopes dos modelos de tráfego (𝜎, 𝜌), Bm, 
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fBm, mBm e o AGWM efetivo. Foi ajustado o parâmetro 휀 = 10−3 (probabilidade de violação), 

o mesmo utilizado em [13], e para o parâmetro de Hurst, foi utilizado o estimador baseado em 

wavelets de Abry e Veitch [25]. Nota-se que o Processo Envelope AGWM efetivo é o que mais 

se aproxima do tráfego acumulado, o que pode ser constatado pelo erro quadrático médio (MSE 

- mean squared error) apresentado na Tabela 3.8. 

Foi realizada ainda a simulação de um sistema de fila, com os mesmos parâmetros 

ajustados acima,  atendido por um servidor com taxa de serviço constante, variando a relação 

entre a taxa do servidor c e a média do tráfego a, com o objetivo de comparar as estimativas do 

backlog máximo calculados pelos Processos Envelopes dos modelos (𝜎, 𝜌), Bm, fBm, mBm e 

AGWM determinístico por meio de (2.8), sendo 𝑆(𝑡) = 𝑐𝑡. Foi utilizado o modelo AGWM 

determinístico, com o objetivo de se obter uma maior aproximação da estimativa do limitante de 

backlog com o valor real. Os resultados dessa simulação são mostrados nas Figuras 3.25 e 3.26. 

Nota-se que o Processo Envelope AGWM é o que mais se aproxima do backlog máximo real 

obtido pela simulação, o que pode ser constatado pelo erro quadrático médio apresentado na 

Tabela 3.9. Entretanto, observa-se que as estimativas do limitante de backlog foram violadas, 

uma vez que foi utilizado a curva de serviço real e não a mínima. Para evitar essa violação é 

necessário o ajuste do parâmetro 휀 e a utilização de uma curva de serviço mínima. O custo disso 

seria uma estimativa de backlog mais conservadora, o que leva a um superdimensionamento do 

buffer da rede. 

Os resultados obtidos através das simulações, mostram que a modelagem multifractal 

proposta é eficiente para modelar fluxos de tráfego de rede acumulado, além de poder ser 

estimada em tempo real. Dessa forma, o Processo Envelope AGWM pode ser aplicado em 

diversas ferramentas de garantia de QoS.  

No próximo capítulo, será proposta uma Curva de Serviço para rede LTE, que possibilitará 

a estimação do limitante de retardo da rede, através de (2.9).  Com a estimação do retardo da 

rede, é proposto um algoritmo de alocação de recursos com garantia de retardo máximo, que 

será apresentado na seção 4.6.5. 
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Figura 3.21: Processo Envelope efetivo e determinístico do tráfego WaikatoVIII-20111027. 

 

Figura 3.22: Processo Envelope efetivo e determinístico do tráfego WaikatoVIII-20110921. 
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Figura 3.23: Processos Envelopes do tráfego WaikatoVIII-20111027. 

 

Figura 3.24: Processos Envelopes do tráfego WaikatoVIII-20110921. 
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Tabela 3.8: Erro quadrático médio absoluto dos PE’s. 

Modelos 
Fluxos de Tráfego 

WaikatoVIII-20111027 (x 𝟏𝟎𝟔) WaikatoVIII-20110921 (x 𝟏𝟎𝟔) 

AGWM 3,853229 5,214739 

fBm 18,17196 19,03152 

mBm 7,087994 10,10936 

(𝝈, 𝝆) 7,096539 10,10967 

Bm 6,247361 11,99022 

 

Figura 3.25: Backlog máximo do tráfego WaikatoVIII-20111027, variando a relação entre a taxa do servidor c e 

a média do tráfego a. 
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Figura 3.26: Backlog máximo do tráfego WaikatoVIII-20110921, variando a relação entre a taxa do servidor c e 

a média do tráfego a. 

Tabela 3.9: Erro quadrático médio absoluto da curva do backlog máximo. 

Modelos 
Fluxos de Tráfego 

WaikatoVIII-20111027 (x 𝟏𝟎𝟔) WaikatoVIII-20110921 (x 𝟏𝟎𝟔) 

AGWM 3,791305 2,707112 

fBm 9,941428 8,868455 

mBm 6,081201 6,295447 

(𝝈, 𝝆) 6,090619 6,295208 

Bm 5,360200 7,175132 



 

  

Capítulo 4. ESCALONAMENTO DE RECURSOS EM REDES 

LTE 

Neste capítulo, é proposto um algoritmo de escalonamento com controle de admissão para 

garantia de retardo máximo e uma Curva de Serviço da rede sem fio LTE. São apresentadas 

ainda, as principais caraterísticas das redes LTE/LTE-A (Long-Term Evolution) e uma visão 

geral das tendências para a rede de 5ª geração, conhecida como 5G. 

Através do Processo Envelope proposto no Capítulo 3 e da Curva de Serviço proposta 

neste capítulo, será possível calcular os limitantes de retardo e backlog da rede sem fio, 

utilizando (2.8) e (2.9). Assim, pode-se desenvolver uma análise do desempenho da rede e 

implementar mecanismos de QoS.  

4.1 Camada Física LTE 

O sistema LTE foi introduzido pelo 3GPP Release 8 e teve como metas a melhoria do 

acesso de rádio terrestre (UTRA - Universal Terrestrial Radio Access) e a otimização da 

arquitetura do acesso de rádio. Os principais objetivos do LTE são: fornecer altas taxas de dados, 

baixa latência, acesso via rádio otimizado por pacote e flexibilidade de implementação de 

larguras de banda [50].  

O LTE emprega o Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência (FDMA - Frequency-

Division Multiple Access) com portadora única (single carrier) na transmissão de uplink e a 

Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM - Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing) na transmissão do downlink, o que permite maior liberdade no escalonamento de 

canal e no gerenciamento flexível dos recursos de rádio. 

O esquema de transmissão do downlink LTE baseado em OFDM proporciona melhor 

robustez para canais seletivos em frequência [51]. O OFDM permite acessos no domínio da 

frequência, dando liberdade no escalonamento de canal e permitindo alocações de largura de 

banda flexíveis, através da variação do número de subportadoras OFDM utilizadas para a 

transmissão. 
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Os recursos no downlink LTE são dinamicamente compartilhados entre os usuários no 

domínio do tempo e da frequência, por meio dos algoritmos de escalonamento, os quais atribuem 

os blocos de recurso de forma a atender aos parâmetros de QoS de cada usuário.  

 Baseado na estimativa da qualidade do canal dos usuários e tendo em vista os requisitos 

dos parâmetros de QoS, os algoritmos de alocação de blocos de recurso tomam decisões de 

escalonamento para o atendimento às demandas dos usuários.  

Os algoritmos de alocação de recursos de rádio para rede LTE devem operar de acordo 

com um esquema de modulação e codificação (MCS - Modulation and Coding Scheme) 

definido. O MCS adotado por um usuário na rede LTE, durante um intervalo de tempo de 

transmissão (TTI - Transmission Time Interval), deve ser o mesmo para todos os blocos de 

recurso alocados a ele, em uma configuração de antena única.  

No LTE, as decisões de escalonamento podem ser tomadas a cada 1 ms no domínio do 

tempo e a 180 kHz no domínio da frequência, como é ilustrado na Figura 4.1. Isso permite o 

controle de escalonamento de usuários em canais com rápidas variações. 

 

Figura 4.1: Escalonamento no domínio do tempo e da frequência [51]. 

No downlink, cada terminal relata sua estimativa da qualidade do canal instantânea para a 

estação rádio base. Essa estimativa é obtida por meio da medição de um sinal de referência 

enviado pela estação rádio base. Baseado na estimativa da qualidade de canal, o escalonador 

pode atribuir recursos para os usuários. Para cada terminal pode ser atribuído uma combinação 

arbitrária de blocos de recurso de 180 kHz a cada intervalo de 1 ms. 

4.1.1 Recursos Físicos do downlink 

O recurso físico básico do downlink LTE pode ser visto como uma grade de recursos 

tempo-frequência, em que cada elemento de recurso corresponde a uma subportadora OFDM 

durante o intervalo de um símbolo OFDM, conforme ilustrado na Figura 4.2. No downlink LTE, 

a largura de uma subportadora é de 15 kHz [51], um dos motivos para esse tamanho é a 
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simplificação na implementação de terminais multi-modo (WCDMA/HSPA/LTE). Uma 

implementação no receptor/transmissor baseada em FFT (Fast Fourier Transform), corresponde 

a uma amostragem fs = 15.000 NFFT [Hz], sendo NFFT o tamanho da FFT.  

 

Figura 4.2: Recurso físico do downlink LTE [51]. 

No domínio da frequência, as subportadoras do downlink são agrupadas em blocos de 

recurso, onde cada um dos blocos de recurso é composto por 12 subportadoras consecutivas, 

tendo assim, uma largura de banda de 180 kHz [51]. Existe ainda uma subportadora-DC não 

utilizada, localizada no centro do espectro do downlink para evitar interferência com o oscilador 

local do transmissor da estação rádio base e/ou do terminal móvel. O número total de 

subportadoras de uma portadora do downlink, incluindo a subportadora-DC, equivale a Nsc = 12 

NRB + 1 [51], sendo NRB o número de blocos de recurso, conforme ilustrado na Figura 4.3. 

A especificação da camada física LTE permite para uma portadora do downlink, uma 

quantidade de blocos de recurso, variando de 6 até 100 blocos [51]. Isso corresponde a uma 

largura de banda nominal de transmissão do downlink de 1,4 MHz a 20 MHz. Essa característica 

permite um grau elevado de flexibilidade de banda e espectro no LTE.   

 

Figura 4.3: Estrutura no domínio da frequência do downlink LTE [51]. 

A estrutura no domínio do tempo de um quadro LTE pode ser representada por múltiplas 

unidades básicas de tempo Ts = 1/30720000 segundos [51]. Os intervalos de tempo de um quadro 

e de um subframe podem ser representados, respectivamente, por: Tframe = 307200Ts e Tsubframe = 
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30720Ts, sendo um quadro composto por 10 subframes [51]. A estrutura do quadro tipo 1 ou 

genérico possui Tframe = 10 ms e Tsubframe = 1 ms, conforme ilustrado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Estrutura no domínio do tempo do LTE [51]. 

Cada subframe de 1 ms consiste de dois slots de tamanhos iguais, com comprimento Tslot 

= 0,5 ms (15.360 Ts) [51] e cada slot consiste de um certo número de símbolos OFDM, incluindo 

o prefixo cíclico1 (CP – Cyclic Prefix). 

Uma subportadora com tamanho de Af = 15 kHz corresponde a um tempo de símbolo útil 

Tu = 1/Af ~ 66,7µs (2048Ts) [51]. O tempo total do símbolo OFDM é a soma do tempo do símbolo 

útil e do Tcp, comprimento do prefixo cíclico, conforme ilustrado na Figura 4.5. No LTE, são 

utilizados dois comprimentos de prefixo cíclico, normal e estendido, correspondendo a sete e 

seis símbolos OFDM por slot de tempo, respectivamente [51]. O prefixo ciclo estendido é útil 

em ambientes com ampla dispersão de atraso, como em grandes células.  

 

Figura 4.5: Estrutura de um subframe e de um slot no downlink LTE [51]. 

 

1 A inserção do prefixo cíclico tem a função de tornar o sinal ODFM insensível à dispersão temporal do canal de rádio, causado pelo 

desvanecimento de multipercursos. A dispersão temporal causa perda da ortogonalidade do sinal, causando interferência entre as subportadoras. 
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Os blocos de recurso consistem em 12 subportadoras em um slot de 0,5 ms [51]. Como as 

decisões de escalonamento são tomadas a cada 1 ms no domínio do tempo, é definido o bloco 

de escalonamento (SB - Scheduling Block) que equivale a um par de blocos de recurso. Cada 

bloco de recursos, é composto por 12 ∙ 7 = 84 elementos de recurso em caso de prefixo cíclico 

normal e 12 ∙ 6 = 72 elementos de recurso em caso de prefixo cíclico estendido, conforme 

ilustrado na Figura 4.6.  

Na Tabela 4.1, são apresentados os principais parâmetros de transmissão do downlink da 

rede LTE de um subframe  com 1 ms de duração e uma subportadora de 15 KHz. 

 

Figura 4.6: Estrutura de um bloco de recursos com prefixo cíclico normal [51]. 

Tabela 4.1: Parâmetros do OFDM para a transmissão do downlink LTE de um subframe e uma subportadora. 

Largura de Banda (MHz) 1,4 3 5 10 15 20 

Frequência de Amostragem (MHz) 1,92 3,84 7,68 15,36 23,04 30,72 

Tamanho da FFT (NFFT) 128 256 512 1024 1536 2048 

Número de blocos de recurso 6 15 25 50 75 100 

Símbolos OFDM/subframe 14/12 (CP normal/CP estendido) 

Comprimento CP (μs) 4,7/5,6 (CP normal/CP estendido) 

4.2 Formulação Matemática da Transmissão do Downlink 

Foi considerado a transmissão do downlink do sistema LTE/LTE-A com N blocos de 

escalonamentos (SB – Scheduling Block), alocados com a mesma potência e K usuários servidos 

por uma estação base (BS - Base Station). Cada bloco de escalonamento (SB) possui 𝑁𝑠 símbolos 

OFDM consecutivos no domínio do tempo e 𝑁𝑠𝑐 subportadoras consecutivas no domínio da 

frequência. Considerando a existência de sinais pilotos e de controle nos blocos de 

escalonamento, apenas 𝑁𝑠𝑐
(𝑑)(s) das 𝑁𝑠𝑐 subportadoras podem ser utilizadas para transferência 

de dados no s-ésimo símbolo OFDM, sendo s ∈ {1, 2,..., 𝑁𝑠} e 𝑁𝑠𝑐
(𝑑)(s)  ≤  𝑁𝑠𝑐.  
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Seja 𝑅𝑗 a taxa de código associada com o MCS (Modulation and Coding Scheme) j ∈ {1, 

2, ..., J}, em que J é o número total de MCS suportados na transmissão, 𝑀𝑗 é o tamanho da 

constelação do MCS j e 𝑇𝑠 é a duração do símbolo OFDM. Então, a taxa de bits (bps) 

𝑟(𝑗)alcançada por um único SB com o MCS j é dada por: 

 𝑟(𝑗) = 
𝑅𝑗  𝑙𝑜𝑔2(𝑀𝑗)

𝑇𝑠𝑁𝑠
∑𝑁𝑠𝑐

(𝑑)(s)

𝑁𝑠

𝑠=1

. (4.1) 

No LTE, o índice CQI (Channel Quality Indicator) é definido em termos da taxa de código 

e do esquema de modulação, que possui a informação de qual MCS deve ser adotado para o 

usuário k durante um TTI (Transmission Time Interval). De acordo com a restrição da rede LTE, 

deve-se adotar o mesmo MCS para todos os SBs atribuídos a um usuário em um mesmo TTI. 

Seja 𝑔𝑘,𝑛 o indicador da qualidade do canal do k-ésimo usuário no n-ésimo SB, então o CQI 

desse usuário para os N SBs pode ser representado como 𝑔𝑘  =  [𝑔𝑘,1 , 𝑔𝑘,2 , . . . , 𝑔𝑘,𝑁]
𝑇 e o CQI 

para os K usuários nos N SBs é dado por 𝐺 =  [𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑘]
𝑇. O máximo CQI do usuário k em 

relação a todos SBs é dado por: 

 𝑛∗ = arg max
𝑛 ∈ [1,𝑁] 

(𝑔𝑘,𝑛). (4.2) 

Seja 𝜌𝑘,𝑛 o indicador do recurso atribuído para o usuário k no n-ésimo SB e considerando 

que cada SB é atribuído exclusivamente a um único usuário, durante a duração de um TTI, então, 

quando 𝜌𝑘,𝑛 = 1, o n-ésimo SB é alocado ao usuário k e 𝜌𝑘′,𝑛 = 0, para ∀ 𝑘′ ≠ 𝑘.  

Seja 𝑏𝑘,𝑗 o indicador da escolha do MCS do usuário k, para todos SBs alocados em um 

subframe, assim, 𝑏𝑘,𝑗 = 1 é a escolha do MCS j para o usuário k e 𝑏𝑘, 𝑗′ = 0 para ∀  𝑗′ ≠ 𝑗 em 

um subframe. Dessa forma, a taxa de dados (bps) em um subframe é dada por: 

 𝑟𝑘 = ∑𝜌𝑘,𝑛

𝑁

𝑛=1

∑ 𝑏𝑘,𝑗  𝑟
(𝑗)

𝐼𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑔𝑘,𝑛∗)

𝑗=1

, (4.3) 

em que 𝐼𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑔𝑘,𝑛∗) ∈{1, 2, ..., J} é o maior índice MCS alcançado pelo usuário k para o n*-

ésimo SB, no CQI 𝑔𝑘,𝑛∗. Dessa forma, ∑ 𝑏𝑘,𝑗 = 1
𝐼𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑔𝑘,𝑛∗)

𝑗=1
. 

A taxa de dados (bps) total alocada na rede LTE é dada por: 

 ∑∑𝜌𝑘,𝑛

𝑵

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

∑ 𝑏𝑘,𝑗𝑟
(𝑗)

𝑞𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑔𝑘,𝑛∗)

𝑗=1

. (4.4) 

Sujeito a: Se 𝜌𝑘,𝑛=1, então 𝜌𝑘′,𝑛= 0, para ∀ 𝑘′ ≠ 𝑘, (4.5) 
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∑ 𝑏𝑘,𝑗 = 1

𝐼𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑔𝑘,𝑛∗)

𝑗=1

. (4.6) 

As restrições da rede LTE dadas por (4.5) e (4.6), garante que cada SB só seja alocado 

para um único usuário em um TTI e que todos SBs atribuídos a um usuário tem o mesmo MCS 

em um TTI, respectivamente.  

A alocação de recursos de rádio multiusuário ótima tem como objetivo a maximização da 

vazão de dados, que representa a quantidade de dados transmitidos, e a minimização do retardo 

da rede. Em [1] e [2], os autores propõem algoritmos de alocação para maximizar (4.4), o que 

não garante a maximização da vazão e a minimização do retardo, já que para isso são necessárias 

informações do comportamento do tráfego e do estado das filas dos usuários (Backlog). Na seção 

4.6.5, é proposto um algoritmo com esses objetivos e que utiliza as informações de Backlog, da 

Curva de Serviço da rede e do Processo Envelope dos fluxos de tráfego. 

A componente de portadora (CC - Component Carrier) é definida pelo conjunto de 

subportadoras contíguas, no domínio da frequência. O algoritmo de escalonamento do downlink 

LTE tem como tarefa a alocação dos SBs de uma componente de portadora para os usuários a 

cada TTI. A técnica de portadora agregada (CA - Carrier Aggregation) foi introduzida na rede 

LTE-A [52], permitindo a alocação de múltiplas CCs para os usuários, o que proporciona 

maiores taxas de transmissão. Com essa técnica, os usuários podem simultaneamente agregar 

duas ou mais CCs e obter uma largura de banda maior, por exemplo 100 MHz (5 x 20 MHz), 

alcançando assim altas taxas de transmissão de dados. A agregação de portadoras foi projetada 

para manter a compatibilidade com as versões anteriores do LTE (Release 8/9). 

4.3 Tendências para as Redes 5G 

Em 2015, o ITU (International Telecommunications Union) estabeleceu requisitos para as 

Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT-2020), tais como: taxas de dados de pico de 10 

Gbps, taxas de dados na ordem de 100 Mbps a 1 Gbps e latência na ordem de 1 ms [53]. 

Considerando o IMT-2020, as tendências identificadas pela ITU que irão impulsionar a evolução 

das tecnologias, são: alta densidade de usuários, baixíssima latência, alta qualidade em alta 

mobilidade, serviços multimídia aprimorados, Internet das Coisas (IoT), etc. Uma das principais 

aplicações previstas para as redes 5G é a comunicação entre máquinas, conhecida como 

machine-type communications (MTC) [54] que é essencial para a Internet das Coisas.  
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As aplicações em redes de sensores apresentam um cenário diferenciado, onde alguns 

elementos podem estar latentes por um longo período de tempo e despertar para transmitir 

pequenos blocos de informação. Além disso, muitos desses dispositivos podem estar dentro de 

ambientes fechados. Nesses casos, haverá uma degradação na sincronização entre os dispositivos 

e a rede, com isso as subportadoras OFDM poderão perder sua ortogonalidade. Essa perda pode 

ocasionar um aumento no número de pacotes perdidos e de retransmissões. Portanto, para esse 

tipo de cenário, tecnologias mais robustas à perda de sincronização podem ser uma alternativa 

ao OFDM. 

Adicionalmente, o OFDM apresenta perda de energia fora da largura de banda útil, o que 

torna necessária uma banda de guarda entre canais vizinhos. No LTE, 10% da largura de banda 

é reservada para banda de guarda. No caso de um canal de 20 MHz, apenas 18 MHz efetivamente 

transmitem informações [51]. Outro desafio para a implementação do OFDM é a elevada taxa 

de potência de pico-a-média (PAPR - Peak-to-Average Power Ratio) que pode degradar o sinal 

transmitido, devido à não linearidade dos amplificadores de potência. Para superar esse 

problema, é necessário o uso de técnicas com alta complexidade computacional ou a implantação 

de amplificadores de potência com grande faixa dinâmica linear, mas ambas as soluções podem 

ser proibitivas para pequenos sensores que possuem energia e custos limitados [55]. 

Para alcançar os objetivos e as metas da 5ª geração, algumas formas de ondas estão sendo 

propostas em substituição ao OFDM. Será necessário ainda, a melhoria da taxa de dados global 

do sistema, através de uma maior eficiência espectral e uma maior largura de banda. No entanto, 

a eficiência espectral é limitada pelo teorema de Shannon-Hartley [56], o qual define a 

capacidade teórica de transmissão de informação em um canal de comunicação, sendo necessário 

assim, a utilização de novas técnicas para alcançar as metas esperadas. 

A seguir, serão discutidas as principais tecnologias candidatas para a nova geração de redes 

móveis.     

4.3.1 Principais Candidatas à Modulação Multiportadora 

As principais técnicas de modulação multiportadora (MCM - Multi-carrier Modulation) 

baseadas em OFDM candidatas para uso nos sistemas 5G, são: o FMBC (Filter Bank Multi-

carrier) [57], o UFMC (Universal Filtered Multi-carrier) [58] o GFDM (Generalized 

Frequency Division Multiplexing) [59]  e o F-OFDM  (Filtered OFDM) [60]. A seguir serão 

discutidas as suas principais caraterísticas. 
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4.3.1.1 FBMC e GFDM 

O FBMC [57] utiliza um banco de filtros para minimizar os lóbulos laterais do sinal. A 

técnica define uma forma de onda, onde cada símbolo transmitido em cada subportadora passa 

por um filtro projetado para maximizar a eficiência da largura de banda. A principal diferença 

entre o FBMC e o OFDM reside na escolha do filtro do transmissor e do receptor.  

O OFDM utiliza um filtro com resposta ao impulso retangular, ou seja, o filtro selecionado 

é uma janela retangular no domínio do tempo. Essa janela no domínio do tempo, resulta em uma 

função sinc no domínio da frequência, que possui uma forma de onda com lóbulos laterais, mas 

com subportadoras ortogonais. O FBMC consegue suprimir os lóbulos laterais e fornece um 

declive muito mais acentuado nas bordas da banda do sinal, quando comparado com o OFDM 

[61]. O FBMC pode utilizar outros tipos de filtros, visando a mitigação do vazamento de energia, 

às vezes à custa de perda de ortogonalidade. Dessa forma, o FBMC pode utilizar mais 

subportadoras para a transmissão de sinais, melhorando a eficiência espectral. 

A necessidade de um prefixo cíclico (CP) é um fator que degrada a eficiência espectral do 

sistema. Enquanto o OFDM se baseia em amostras de prefixos cíclicos (CP - Cyclic Prefix) para 

evitar interferência entre símbolos (ISI - Intersymbol Interference), o FBMC não utiliza CP, pois 

utiliza um filtro projetado para suprimir os lóbulos laterais. Essa técnica minimiza a ISI e elimina 

a necessidade de um intervalo de guarda, aumentando assim a eficiência espectral.  

Em [62], os autores mostraram que em canais com grande variação no tempo, o FBMC 

apresenta melhor desempenho do que o OFDM com prefixo cíclico. Somente em canais 

altamente seletivos em frequência, o OFDM superou o FBMC. 

O GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) [59] utiliza uma técnica 

semelhante ao FBMC, a diferença está no fato do GFDM utilizar um prefixo ciclo reduzido em 

cada bloco de transmissão no domínio do tempo. 

4.3.1.2 Filtered OFDM 

Outra tendência do esquema MCM é a utilização do filtro no domínio do tempo após a 

modulação OFDM. Como a operação de convolução no domínio do tempo é igual a uma 

operação de multiplicação no domínio da frequência, esse sistema pode ser visto como um MCM 

com janelas no domínio da frequência, em que a largura da janela é de fato a largura da banda 

do filtro, intencionalmente concebida para cobrir uma determinada sub-banda.  

Nessa abordagem, a densidade espectral de potência de toda a sub-banda torna-se bem 

localizada sem alterar o impulso retangular do símbolo OFDM. Para esse fim, o sinal da sub-
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banda OFDM passa por um filtro sintetizado em frequência, cuja largura de banda está próxima 

da largura de banda da sub-banda. Como resultado, apenas algumas subportadoras próximas às 

bordas da sub-banda são afetadas pelo filtro, uma vez que o filtro suprime os seus lóbulos laterais 

fora da sub-banda. Duas propostas utilizam essa abordagem: o UFMC (Universal Filtered Multi-

carrier) e o F-OFDM (Filtered OFDM). 

O F-OFDM é um dos principais candidatos dessa abordagem, devido sua simplicidade de 

implementação. O sinal F-OFDM é composto de blocos de K sub-símbolos OFDM com 

comprimento 𝑀 + 𝐿𝑐𝑝, sendo 𝐿𝑐𝑝 o tamanho do prefixo ciclo e 𝑀 a quantidade de subportadoras. 

Esses blocos são aplicados a um filtro 𝑓𝑖 no domínio do tempo de comprimento L para cada sub-

banda i, produzindo um sinal F-OFDM que pode ser definido para 𝑘 ∈ [−𝐿𝑐𝑝, 𝐾𝑀 +

(𝐾 − 1)𝐿𝑐𝑝 + 𝐿 − 2] por [61]: 

 𝑠𝐹−𝑂𝐹𝐷𝑀[𝑘] =∑∑∑∑ 𝑐𝑚,𝑛
𝑖

𝑀−1

𝑚=0

𝐿−1

𝑙=0

𝐾−1

𝑛=0

𝐵

𝑖=1

𝑒𝑗
2𝜋(𝑘−𝑙−𝑛𝐿𝑐𝑝)𝑚

𝑀 𝑓𝑖[𝑙], (4.7) 

sendo 𝑐𝑚,𝑛
𝑖  o valor complexo do símbolo de uma subportadora m, n o sub-símbolo, i o índice da 

sub-banda e B a quantidade de sub-bandas do sinal F-OFDM. 

Nota-se que o intervalo de transição entre blocos consecutivos, resultante do filtro, 

desempenha o papel do intervalo de guarda e protege os símbolos transmitidos, desde que L seja 

maior ou igual a dispersão temporal (delay spread) máxima introduzida por um canal de 

múltiplos percursos. Em [63], é mostrado que o sinal F-OFDM ao utilizar um filtro sinc (Root-

Raised Cosine window) de ordem 256 e 512, pode dispensar a banda de guarda, mesmo para 

taxa de codificação de 64-QAM, em canais com delay spread de 30 ns e 1000 ns. Sem a banda 

de guarda é possível a utilização de uma maior quantidade de blocos de recurso em uma mesma 

portadora. 

As técnicas F-OFDM e FBMC são casos particulares do UFMC. Da mesma forma que o 

FBMC, o UFMC também não requer prefixo cíclico, a diferença está no fato de que no UFMC 

as subportadoras são filtradas em grupos e não individualmente. 

Devido à maior complexidade e a perda de ortogonalidade estarem relacionadas à algumas 

dessas formas de onda propostas, deve-se utilizar uma abordagem mista em sistemas futuros. O 

OFDM pode ser utilizado em algumas partes do espectro para um dado conjunto de aplicações 

e outras formas de onda mais robustas aos erros de sincronização podem ser utilizadas em áreas 

estreitas do espectro disponível. 
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4.3.2 Estrutura do Novo Frame  

A estrutura no domínio do tempo do LTE é dividida em 10 subframes de 1 ms cada, o que 

impõe um limite inferior à latência do sistema, uma vez que essa é a menor unidade de tempo 

considerada pelo escalonador (1 ms). Espera-se que as tecnologias 5G apresentem uma estrutura 

que permita uma latência reduzida quando comparada com os sistemas atuais. 

Diferentes propostas de frames foram feitas [64], [65] e [66], a maioria dependendo de 

frames muito curtos, menores do que 0,5 ms, que podem ser atribuídos no uplink ou downlink.  

Como a demanda do sistema e os tipos de serviços utilizados nas redes de comunicações 

podem variar significativamente em diferentes momentos, espera-se também uma alocação mais 

flexível de subframes para as novas tecnologias a serem propostas. Isso permitiria que cada 

célula se adaptasse às demandas de seus usuários. Em [67], a técnica TDD (Time Division 

Duplex) flexível tem sido estudada como uma solução para esse problema, permitindo que a 

célula decida instantaneamente, quais subframes devem ser atribuídos para o downlink ou uplink. 

4.3.3 Espectro de Frequência 

Em relação à utilização do espectro de frequência, os sistemas de comunicações sem fio 

utilizam normalmente as bandas de frequências mais baixas, inferiores a 6 GHz, e operam em 

bandas relativamente estreitas. A situação mudou com a abordagem escalável do 4G (LTE/LTE-

A), que permite largura de banda do sistema de 1,4 a 20 MHz em banda única e até 100 MHz 

com técnicas de agregação de portadoras [52]. 

Para satisfazer os requisitos do 5G, é necessária uma quantidade maior de espectro. 

Espera-se que esses sistemas explorem não apenas as bandas tradicionais, mas também as bandas 

espectrais mais altas, acima de 6 GHz, como as ondas milimétricas (mmWave) [68]. 

4.4 Esquema de Modulação e Codificação Adaptativo 

O sistema LTE utiliza esquemas de modulação e codificação adaptativos (AMC - 

Adaptive Modulation and Coding) que considera as variações do canal dos usuários. O AMC 

pode ajustar a ordem da modulação e a taxa de código, baseado na informação do estado do 

canal do usuário, através do CQI (Channel Quality Indicator). A estação móvel envia uma 

estimativa do canal para o eNodeB (Enhanced Node Base Station), para indicar a taxa de dados 

que pode ser suportada pelo downlink. Com isso, o eNodeB seleciona o nível MCS (Modulation 

and Coding Scheme) apropriado de modo a alcançar uma BLER (Block Error Rate) não superior 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptative_Modulation_and_Coding
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a 10% [69]. Tal estimativa é afetada por diferentes técnicas MIMO (Multiple-Input Multiple-

Output) e por diferentes técnicas de modulação multiportadora.  

Na Tabela 4.2, são apresentados 15 esquemas de MCS previstos para o LTE. A taxa de 

código é a relação de proporcionalidade entre a quantidade real de bits transmitidos e a 

capacidade de bits que podem ser transmitidos em um bloco de transporte de 1 ms, dada por 

[70]: 

 Taxa de código =
(𝑇𝐵𝑆 + 𝐶𝑅𝐶)

(𝑅𝐸 x 𝑀𝑜𝑑)
, (4.8) 

sendo TBS (Transport Block Size) o tamanho do bloco de transporte em bits, CRC (Cyclic 

Redundancy Check) o número de bits da redundância cíclica, RE (Resource Elements) a 

quantidade de elementos de recursos atribuídos e Mod a quantidade de bits por símbolo de 

modulação (ordem da modulação). A eficiência espectral apresentada na Tabela 4.2 representa 

a quantidade de bits por símbolo OFDM, dada em bps/Hz.  

4.4.1 Canal Compartilhado do Downlink 

No LTE, o canal compartilhado do downlink (DLSCH - Downlink Shared Channel) é um 

canal de transporte usado para a transmissão de dados de usuário, para o controle dedicado e 

para informações do sistema do downlink e de camadas superiores específicas do usuário. No 

DLSCH, está previsto a adição de bits de verificação de redundância cíclica (CRC - Cyclic 

Redundancy Check) e a codificação de canal, baseado em códigos turbo. Já o canal 

compartilhado do downlink físico (PDSCH - Physical Downlink Shared Channel) é o canal físico 

que transporta os dados codificados. No canal PDSCH do LTE Release 8, está previsto o 

embaralhamento (scrambling) e as modulações QPSK, 16-QAM e 64-QAM.  

4.4.2 Mapeamento da BLER para SNR no Downlink  

Em [71], os autores realizaram o mapeamento da BLER, por meio da variação da SNR 

(signal-to-noise ratio),  para diferentes modos de transmissão no downlink LTE, em um canal 

Rayleigh com desvanecimento rápido. Esse mapeamento é necessário para que o AMC selecione 

o nível MCS apropriado para que os usuários alcancem uma BLER menor do que 10%. Nesta 

subseção, objetiva-se mapear a BLER utilizando as técnicas de modulação multiportadora F-

OFDM e OFDM, considerando o processamento do canal DLSCH e PDSCH, com o intuito de 

comparar o desempenho das diferentes técnicas MCM aplicadas à rede LTE.  
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Foram realizadas simulações da rede LTE, considerando 10 subframes, isto é, 10 ms, para 

um sistema com uma antena no transmissor. Para o sinal F-OFDM, foi utilizado um filtro sinc 

de ordem 512, com offset de 2,5 subportadoras. Foi considerado um canal Rayleigh com 

desvanecimento rápido.  

Os resultados das simulações são apresentados na Tabela 4.2, onde são mostrados os 

valores mapeados para BLER ≤ 10%, e nas Figuras 4.7 e 4.8, onde são mostrados os valores da 

BLER obtidos variando a SNR para as duas técnicas de modulação multiportadora.  

Os resultados mostram que o F-OFDM consegue alcançar valores de BLER similares aos 

do OFDM, que não utiliza a banda de guarda. Com a ausência da banda de guarda, é possível 

utilizar uma maior quantidade de blocos de recurso em uma mesma portadora, aumentando com 

isso a capacidade de transmissão da rede. 

Os resultados são importantes para verificar a eficiência da técnica de modulação 

multiportadora F-OFDM que é uma das fortes candidatas para a rede 5G.  

O mapeamento da SNR verificado nesta subseção será utilizado para as simulações dos 

algoritmos de escalonamento do downlink LTE, apresentadas no Capítulo 5. 

Tabela 4.2: Mapeamento das SNR para BLER ≤ 10%.   

Índice do CQI Modulação 
Taxa de código 

(x 1024) 

SNR (dB) 
Eficiência  

(bps/Hz) OFDM F-OFDM 

1 QPSK 78 -1,75 -1,60 0,1523 

2 QPSK 120 -0,05 -0,10 0,2344 

3 QPSK 193 1,55 1,85 0,3770 

4 QPSK 308 4,05 4,25 0,6016 

5 QPSK 449 6,50 6,05 0,8770 

6 QPSK 602 7,10 7,35 1,1758 

7 16-QAM 378 10,80 10,75 1,4766 

8 16-QAM 490 12,85 12,70 1,9141 

9 16-QAM 616 13,40 13,40 2,4063 

10 64-QAM 466 17,75 17,85 2,7305 

11 64-QAM 567 19,40 19,25 3,3223 

12 64-QAM 666 19,85 19,90 3,9023 

13 64-QAM 772 19,95 20 4,5234 

14 64-QAM 873 20,20 20,45 5,1152 

15 64-QAM 948 26,35 26,65 5,5547 
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Figura 4.7: BLER com a técnica OFDM. 

 

Figura 4.8: BLER com a técnica F-OFDM. 



 

 

84 Escalonamento de Recursos em Redes LTE 

4.5 Curva de Serviço para Redes LTE 

No Capítulo 3, foi avaliada a capacidade do Processo Envelope proposto para a estimação 

de parâmetros da rede em um sistema de fila única, com taxa de serviço constante. Em uma rede 

real, como a rede LTE/LTE-A, a taxa de serviço disponibilizada para cada usuário não é 

constante, pois depende da condição do canal e da quantidade de recursos atribuídos a cada 

usuário em cada intervalo de tempo de transmissão (TTI – Transmition Time Interval). Os 

recursos atribuídos são chamados de blocos de escalonamento (SB - Scheduling Blocks) que são 

alocados por meio do algoritmo de escalonamento utilizado na rede.  

Sabendo que a taxa de serviço de cada SB varia com o tempo e considerando as diferentes 

políticas de escalonamento, a obtenção de uma Curva de Serviço exata é complexa ou mesmo 

impraticável. Em [72] e [73], os autores propõem uma Curva de Serviço genérica para um link 

de comunicação sem fio, que depende de um parâmetro que deve ser otimizado numericamente, 

tornando complexo o seu cálculo em tempo real, além de não avaliarem se a curva proposta é 

realmente mínima, ou seja, se atende à (2.5), apresentada na seção 2.1.2. 

Com o intuito de estimar o desempenho da rede LTE/LTE-A e, dessa forma, desenvolver 

mecanismos de QoS eficientes que se adaptem às variações do canal, é proposta nesta seção uma 

Curva de Serviço mínima adaptativa. A Curva de Serviço permite a obtenção de parâmetros de 

desempenho e do comportamento da rede de forma analítica, assim como, estimativas dos 

limitantes de retardo e backlog.  

4.5.1 Curva de Serviço Mínima Adaptativa 

A Curva de Serviço do downlink da rede LTE pode ser obtida através da capacidade de 

Hartley-Shannon de um canal AWG (Additive White Gaussian) [56]. A utilização da capacidade 

de canais com desvanecimento, ao invés do AWG, resultará em curvas de serviço mais 

conservadoras, devido à presença de perdas por dispersão e seletividade de frequência, por isso 

foi escolhido o modelo de Shannon neste trabalho.  

A capacidade do bloco de escalonamento n, é definida por: 

 𝑐𝑛 = 𝐵𝑆𝐵 log2(1 + 𝛽𝛾𝑛) (bits/s), (4.9) 

sendo 𝐵𝑆𝐵 a largura de banda de um bloco de escalonamento, 𝛾𝑛 a SNR do bloco de 

escalonamento n e 𝛽 o parâmetro que ajusta a SNR para o sistema de modulação M-QAM, dado 

por [56]: 



 

 

85 Escalonamento de Recursos em Redes LTE 

 𝛽 =
−1.5

ln (5 𝑃𝑏)
, (4.10) 

sendo 𝑃𝑏 a taxa de erro de bit (BER – bit error rate). 

O objetivo é encontrar uma Curva de Serviço mínima, ou seja, que atenda (2.5), através 

da capacidade de Hartley-Shannon. Uma Curva de Serviço mínima é um limite inferior para o 

serviço fornecido a um fluxo de dados. A seguir é definida a curva de serviço mínima proposta 

neste trabalho. 

Proposição 4.1: A Curva de Serviço mínima adaptativa do downlink da rede LTE é definida por: 

 

𝑆(𝑡) =
𝑡  𝐵𝑆𝐵 𝛿

√2
 ln [∏(1 + 𝛽𝑋𝑛

(𝑡))

𝑁

𝑛=1

], (4.11) 

sendo 𝛿 o tempo de duração de um TTI; N a quantidade de blocos de escalonamento disponíveis 

em cada TTI, 𝑋𝑛
(𝑡) o valor médio estimado de 𝛾𝑘∗,𝑛 no instante de tempo t da rede, calculado 

recursivamente, e 𝑘∗ o usuário com o menor valor de  𝛾𝑛. 

Prova: Para obter a capacidade mínima de um bloco de escalonamento n, é considerado o valor 

mínimo de 𝛾𝑛 = [𝛾1,𝑛, 𝛾2,𝑛, … , 𝛾𝐾,𝑛], sendo K a quantidade de usuários ativos na rede, dessa 

forma, a capacidade mínima do SB n é definida por: 

 

𝑐𝑛
𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑆𝐵 log2(1 + 𝛽𝛾𝑘∗,𝑛) (bits/s), 

𝑘∗ = arg min
𝑘 ∈ [1,𝐾] 

(𝛾𝑘,𝑛), 
(4.12) 

sendo 𝛾𝑘,𝑛 a SNR do usuário k para o bloco de escalonamento n.  

A Curva de Serviço mínima 𝑆(𝑡) para a rede LTE é composta pela soma das capacidades 

de todos os blocos de escalonamento disponíveis na rede a cada TTI, dada por: 

 𝑆(𝑡) =∑{∑[𝛿𝑐𝑛
𝑚𝑖𝑛[𝑖]]

𝑁

𝑛=1

}

𝑡

𝑖=1

. (4.13) 

Substituindo (4.12) em (4.13), obtém-se: 

 

𝑆(𝑡) = 𝐵𝑆𝐵 𝛿∑{ log2 [∏(1 + 𝛽𝛾𝑘∗,𝑛[𝑖])

𝑁

𝑛=1

]}

𝑡

𝑖=1

, (4.14) 

Sabendo que 𝑆(𝑡) é uma função convexa e 𝛾𝑘∗,𝑛 é uma variável aleatória, define-se assim, 

uma equação analítica para a Curva de Serviço mínima para a rede LTE, através da inequação 

de Jensen [74], que é dada por: 

 𝐸[𝑆(𝛾𝑘∗,𝑛[𝑖])] ≥ 𝑆 (𝔼 [𝛾𝑘∗,𝑛[𝑖]]). (4.15) 

Assim, é definida a Curva de Serviço mínima para a rede LTE por: 
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𝑆(𝑡) ≤ 𝑡 𝐵𝑆𝐵 𝛿 log2 [∏(1 + 𝛽𝔼 [𝛾𝑘∗,𝑛[𝑖]])

𝑁

𝑛=1

]. (4.16) 

A Curva de Serviço mínima (4.16) pode ser computada através da estimação recursiva de 

𝔼[𝛾𝑘∗,𝑛[𝑖]] via (3.26), dada por: 

 𝑋𝑛
(𝑡+1) = 𝑋𝑛

(𝑡) (
𝑡

𝑡 + 1
) +

 𝛾𝑘∗,𝑛
𝑡 + 1

, (4.17) 

sendo 𝑋𝑛
(𝑡) o valor médio estimado de 𝛾𝑘∗,𝑛 no instante de tempo t da rede. Como o objetivo é 

encontrar a curva mais próxima da Curva de Serviço real, é utilizado o valor mínimo de (4.16). 

Após a mudança da base do logaritmo, obtém-se a Curva de Serviço mínima adaptativa proposta 

(4.11), como se queria demostrar. 

□ 

Através do Processo Envelope dos fluxos de tráfego e da Curva de Serviço da rede LTE é 

proposto, na subseção 4.6.5, um algoritmo de escalonamento para o downlink LTE, com 

garantias de retardo máximo para os usuários da rede. 

A Curva de Serviço desenvolvida nesta seção pode ser estendida para as diversas técnicas 

de modulação multiportadora e diferentes tamanhos de frame, que estão sendo propostas para a 

rede 5G. A diferença reside na quantidade de blocos de escalonamento (N) disponíveis e no 

tamanho do frame (𝛿) utilizado. 

4.6 Algoritmos de Escalonamento em Redes LTE 

A alocação de recursos de rádio em redes sem fio multiusuário tem sido extensivamente 

estudada, como exemplo cita-se os algoritmos propostos em [1], [2], [3], [4] e [5]. Esses 

algoritmos apresentam soluções para o problema de alocação de recursos para redes sem fio, que 

utilizam informações da rede. Os esquemas apresentados em [1] e [2] utilizam informações do 

ganho médio do canal e da taxa de dados mínima requerida pelos usuários. Já os esquemas [3], 

[4] e [5] utilizam a informação da fila e a eficiência espectral dos blocos de recurso. A seguir 

serão descritos esses esquemas. 

4.6.1 Escalonador PSO 

O escalonador PSO proposto em [2] é baseado no algoritmo PSO (Particle Swarm 

Optimization) [75]. A otimização PSO é estocástica, sub-ótima, baseada em população e é de 

fácil implementação. A população é chamada de enxame e cada indivíduo, que corresponde a 
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uma solução para o problema, é chamado de partícula. No algoritmo PSO padrão, cada partícula 

possui posição, velocidade e memoriza a melhor posição da partícula encontrada até o momento 

(também chamada de melhor posição local). A melhor posição da partícula na população, ou 

seja, a solução com menor custo, também é memorizada. Os vetores velocidade e posição são 

variáveis contínuas. Na inicialização, cada partícula possui posição e velocidade aleatórias. O 

algoritmo procura a solução ótima através de atualizações das posições e velocidades de cada 

partícula, levando em conta as velocidades, as melhores posições das partículas e a melhor 

posição da população, até um critério de parada. As posições e as velocidades das partículas são 

atualizadas segundo as equações [2]:  

e 
𝑣𝑡+1 = 𝑤𝑣𝑡  +  𝑟1𝑐1(𝑃𝑡 − 𝑋𝑡)  + 𝑟2𝑐2(𝐺𝑡 − 𝑋𝑡)  

𝑋𝑡+1 =  𝑋𝑡 + 𝑣𝑡+1, 
(4.18) 

em que w é o peso de inércia; 𝑐1 e 𝑐2 são taxas de aprendizagem; 𝑟1 e 𝑟2 são dois números 

aleatórios gerados segundo uma distribuição uniforme [0,1]; 𝑣𝑡, 𝑋𝑡 e 𝑃𝑡 são, respectivamente, a 

velocidade, a posição e a melhor posição da partícula, no instante de tempo t e 𝐺𝑡 é a melhor 

posição da população nesse instante.  

No caso de alocação de blocos de recurso no sistema LTE, o vetor solução que representa 

o usuário alocado a cada bloco de escalonamento é inteiro, sendo adequado utilizar a versão 

modificada da PSO que discretiza a posição e a velocidade das partículas segundo a função [76]: 

𝐼𝑁𝑇(𝑟) =  {
⌊𝑟⌋,          se   𝑟𝑎𝑛𝑑 > 𝑟 − ⌊𝑟⌋
⌈𝑟⌉,                  caso contrário

 , 

sendo ⌊𝑟⌋ e ⌈𝑟⌉, respectivamente, o maior número inteiro menor ou igual a r e menor número 

inteiro maior ou igual a r, e rand é um número aleatório gerado segundo uma distribuição 

uniforme no intervalo [0,1]. 

A PSO padrão não possui restrições, assim, a restrição de taxa de dados mínima dos 

usuários para garantir QoS é convertida em uma função de penalidade (4.19), sendo K a 

quantidade de usuários na rede, 𝑅𝑘 é a taxa mínima exigida pelo usuário e 𝑟𝑘 é a taxa de dados 

alcançada pelo usuário k. A função de penalidade transforma um problema de otimização com 

restrição em uma otimização sem restrição [2]. 

 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  ∑[min(0, 𝑟𝑘 − 𝑅𝑘)]
2

𝐾

𝑘=1

. (4.19) 

O algoritmo PSO realiza a otimização avaliando os custos de cada solução (partícula) 

através da função (4.20). Os menores custos são memorizados por partícula da população e 

utilizados no algoritmo. 
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 𝐹 =  ∑𝑟𝑘(𝑡) − ∑[min(0, 𝑟𝑘 − 𝑅𝑘)]
2

𝐾

𝑘=1

𝐾

𝑘=1

. (4.20) 

O Algoritmo 4.1, descrito a seguir, sintetiza o funcionamento do algoritmo PSO. 

Algoritmo 4.1: Particle Swarm Optimization 

1º. Inicialização: 

 Inicializa as posições 𝑋(𝑖) e a velocidades 𝑣(𝑖) de cada partícula i com valores 

aleatórios; 

 Define a melhor posição da partícula 𝑃(𝑖) = 𝑋(𝑖), sendo i o índice da partícula; 

 Calcula o custo 𝐶(𝑖) de cada partícula i, de acordo com a função objetivo (4.20); 

 Define o menor custo das partículas 𝐶𝑃(𝑖) = 𝐶(𝑖); 

 Encontra na população a partícula com menor custo e define as variáveis de posição G e 

custo global 𝐶𝐺 com os valores dessa partícula. 

2º. Iterações 

Para iter = 1 até 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡, faça (complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡)): 

 Define o peso de inércia w. Faz-se 𝑤 = (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡 − 𝑖𝑡𝑒𝑟) 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡⁄ , sendo 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡 

o número máximo de iterações e 𝑖𝑡𝑒𝑟 o número da iteração atual; 

 Gera números aleatórios 𝑟1 e 𝑟2 segundo uma distribuição uniforme [0,1]; 

 Calcula a nova velocidade da partícula e sua posição, através de (4.18); 

Para i = 1 até Po, faça (complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(𝑃𝑜)): 

 Avalia o custo da partícula 𝐶(𝑖) segundo a função objetivo (4.20) 

(complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(𝐾𝑁)); 

 𝑖 = 𝑖 + 1; 

Fim Para; 

 Se o custo atual da partícula 𝐶(𝑖) for inferior ao menor custo da partícula 𝐶𝑃(𝑖), 

ou seja, 𝐶(𝑖) < 𝐶𝑃(𝑖), defina 𝐶𝑃(i) = 𝐶(𝑖) e 𝑃(𝑖) = 𝑋(𝑖); 

 Se o menor custo da partícula 𝐶𝑃(i) for inferior ao menor custo global 𝐶𝐺, ou 

seja, 𝐶𝑃 < 𝐶𝐺(i), defina 𝐶𝐺 =  𝐶𝑃(i) e 𝐺 = 𝑋(𝑖). 

 𝑖𝑡𝑒𝑟 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 1; 

Fim Para. 

 A melhor solução encontrada é G. 

 

Para encontrar a complexidade computacional do Algoritmo 4.1, deve-se considerar os 

laços (loop) para a busca da melhor solução, que é definido pelo número de iterações (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡),  
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do tamanho da população utilizada (Po) e do tamanho da matriz de dados de entrada (K x N), 

sendo K a quantidade de usuários na rede e N a quantidade de blocos de escalonamento 

disponíveis. Assim, a complexidade computacional do algoritmo do escalonador baseado no 

PSO será igual a 𝑂(𝐾 x 𝑁 x 𝑃𝑜 x 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡). Maiores informações a respeito desse escalonador 

podem ser encontradas em [2]. 

4.6.2 Escalonador QoS Guaranteed 

O algoritmo de alocação de blocos de recurso proposto em [1], que denominamos de QoS 

Guaranteed, é baseado na informação da qualidade do canal e da exigência de taxa mínima de 

dados requerida pelos usuários. O algoritmo é dividido em duas etapas que serão descritas a 

seguir. 

4.6.2.1 Estimando o número de SBs requeridos para cada usuário 

Na primeira etapa, é estimada a quantidade de SBs (Scheduling Blocks) necessária para 

cada usuário. Essa estimativa é calculada através da relação de proporcionalidade entre a taxa 

de dados mínima requerida e do ganho média do canal de cada usuário. Considerando K usuários 

na rede e sendo 𝑁𝑘 e �̅�𝑘, respectivamente, a quantidade de blocos de escalonamento alocados ao 

usuário k e o ganho médio do canal do usuário k.  𝑁𝑘 deve satisfazer as seguintes condições: 

 

𝑅1
�̅�1
:
𝑅2
�̅�2
:⋯ :

𝑅𝑘
�̅�𝑘
= 𝜙1: 𝜙2:⋯ : 𝜙𝑘 , 

(4.21) 
∑𝜙𝑘 = 1,

𝐾

𝑘=1

 

𝑁1: 𝑁2:⋯ :𝑁𝑘 = 𝜙1: 𝜙2:⋯ : 𝜙𝑘 , 

ou seja, o número de SBs atribuídos ao usuário é proporcional a taxa de dados mínima requerida 

e inversamente proporcional ao ganho médio do canal. Com isso, o número de SBs que deve ser 

alocado para cada usuário é estimado por: 

 𝑁𝑘 = 𝑁⌊𝜙𝑘⌋, (4.22) 

sendo ⌊𝑥⌋ o maior número inteiro menor ou igual a x. 

4.6.2.2 Alocando os SBs para os usuários 

Após a estimativa da quantidade de SBs, são calculadas as prioridades de cada usuário e 

classificadas em ordem decrescente. As prioridades p dos usuários são definidas por: 
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 se  �̅�𝑖 > �̅�𝑘 , então 𝑝𝑖 > 𝑝𝑘 , 
(4.23) 

se  �̅�𝑖 = �̅�𝑘 e  𝑅𝑖 < 𝑅𝑘 , então 𝑝𝑖 > 𝑝𝑘 , 

assumindo que 𝑝1 > 𝑝2 > ⋯ > 𝑝𝐾. 

A alocação dos blocos de escalonamento é realizada na sequência das prioridades definidas 

na segunda etapa e atendendo a quantidade de SBs estimadas na primeira etapa. Se o usuário 

não alcançar a taxa de dados mínima requerida, deverão ser alocados mais SBs até atingir esse 

objetivo, tendo como restrição a quantidade de SBs disponíveis na rede. Por outro lado, se todos 

os usuários tiverem suas correspondentes taxas mínimas atendidas e ainda assim existirem 

blocos de recurso remanescentes, esses serão atribuídos aos usuários com maior prioridade.  

O Algoritmo 4.2, descrito a seguir, sintetiza o funcionamento do escalonador QoS 

Guaranteed.  

Algoritmo 4.2: QoS Guaranteed  

1º. Variáveis de entrada: 

 Lê K: número de usuários; 

 Lê N: número de SBs; 

 Lê 𝑅𝑘: taxa de dados mínima requerida pelo usuário k. 

 Lê 𝑁𝑘: número de SBs estimados para o usuário k, através de (4.22); 

 Lê G: matriz com a informação de CQI dos K usuários para os N blocos de 

escalonamento; 

2º. Inicialização: 

 𝑊 = {1, 2, … ,𝑁}; 

 𝑆𝑘 = { }, 𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝐾}; 

 𝜌𝑘,𝑛 = { }, 𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝐾}, 𝑛 ∈ {1, 2, … , 𝑁}; 

 𝑟𝑘 = 0, 𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝐾}; 

3º. Para k = 1 até K, faça (complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(𝐾)): 

Se 𝑾 ≠ { },  

 Então: Continua, 

 Se não: Termina o algoritmo, 

Fim Se; 

4º. Escolhe os 𝑁𝑘 blocos de escalonamento do usuário k de acordo com (4.2), 

condicionado a 𝑊 ≠ { }, e adiciona os blocos de escalonamento ao vetor 𝑆𝑘 

(complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(𝑁)); 

5º. Encontra o bloco de escalonamento com o menor CQI do vetor 𝑆𝑘 e então 
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determina o maior MCS, dentre os SBs atribuídos, que pode ser usado pelo 

usuário k (complexidade computacional de ordem 𝑂(1)); 

6º. Calcule o 𝑟𝑘 do usuário k com o MCS escolhido no passo anterior, através de 

(3.50) (complexidade computacional de ordem 𝑂(1)); 

Se 𝑟𝑘 ≥ 𝑅𝑘,  

 Então:  𝑘 = 𝑘 + 1 e volta ao passo 3; 

 Se não: Caso 𝑊 ≠ { }, continua a alocar um SB para o usuário k, de acordo 

com (4.2), coloque os SBs alocados no vetor 𝑆𝑘 e volta ao passo 5; 

Fim Se; 

Fim Para; 

7º. Aloca os blocos de escalonamento restantes para o usuário 𝑘 = 1 (complexidade 

computacional de ordem ≤ 𝑂(1)). 

 

Para encontrar a complexidade computacional do Algoritmo 4.2, deve-se considerar o 

laço (loop) do passo 3. Nota-se que o passo 4, que tem complexidade computacional ≤ 𝑂(𝑁), 

uma vez que 𝑁𝑘 é no máximo igual a N (quantidade de blocos de escalonamento da rede), será 

executado K vezes. Assim, a complexidade computacional final desse passo será de ≤ 𝑂(𝑁𝐾), 

sendo o passo mais relevante (maior custo computacional) do Algoritmo. Com isso a 

complexidade computacional do algoritmo do escalonador QoS Guaranteed é ≤ 𝑂(𝐾𝑁). 

Maiores informações a respeito desse escalonador pode ser encontrado em [1]. 

4.6.3 Escalonadores Exp-rule e Log-rule 

Os escalonadores Exp-rule [3] e Log-rule [4] são baseados na informação da eficiência 

espectral do canal e do tamanho da fila dos usuários. Cada bloco de escalonamento da rede é 

atribuído ao usuário com a maior prioridade Ψ, que é calculada pelas seguintes equações:  

 𝛹𝑘,𝑛
𝐸𝑥𝑝−𝑟𝑢𝑙𝑒

= 𝑏𝑘 𝛤𝑛
𝑘  𝑒𝑥𝑝 (

𝑎𝑘 𝐻𝑜𝐿𝑘

𝑐 + ((1 𝐾⁄ ) ∑ 𝑎𝑗  𝑞𝑗
𝐾
𝑗=1 )

𝜂) , (4.24) 

 Ψ𝑘,𝑛
𝐿𝑜𝑔−𝑟𝑢𝑙𝑒

= 𝑏𝑘 Γ𝑛
𝑘  ln(𝑐 + 𝑎𝑘 𝑞𝑘), (4.25) 

sendo Γ𝑛
𝑘 a eficiência espectral do usuário k para o bloco de escalonamento n, 𝑞𝑘 o tamanho da 

fila do usuário k, 𝐻𝑜𝐿𝑘 o Head of Line Delay do usuário k; e 𝜂, 𝑎𝑘, 𝑏𝑘 e c são parâmetros 

ajustáveis. Em [77], os autores afirmam que para um bom desempenho dos escalonadores Exp-

rule e Log-rule, os parâmetros 𝜂, 𝑎𝑘, 𝑏𝑘 e c devem ser ajustados da seguinte forma: 
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Exp-rule: 𝑏𝑘 = 
1

E[Γ𝑘]
, 𝜂 = 0,5 , 𝑐 = 1 e 𝑎𝑘 ∈ [

5

(0,99 𝜏𝑘)
,

10

(0,99 𝜏𝑘)
], 

Log-rule: 𝑏𝑘 = 
1

E[Γ𝑘]
, 𝑐 = 1,1 e 𝑎𝑘 =

5

(0,99 𝜏𝑘)
 , 

sendo 𝜏𝑘 o limite do retardo do usuário k. 

O Algoritmo 4.3, descrito a seguir, sintetiza o funcionamento desses escalonadores 

aplicados à rede LTE.  

Algoritmo 4.3: Escalonador Exp-rule e Log-rule 

1º. Variáveis de entrada por TTI: 

 Lê: N: número de blocos de escalonamentos (SBs) disponíveis; 

 Lê Γ𝑛
𝑘: eficiência espectral do bloco de escalonamento n do usuário k; 

 Lê 𝑞𝑘: tamanho da fila do usuário k. 

2º. Inicia as variáveis: 

 𝑟𝑘= 0, k  {1, 2,..., K}; 

3º. Para n = 1 até N, faça (complexidade computacional de ordem 𝑂(𝑁)): 

 Calcula Ψ𝑘,𝑛 dos K usuários, através de (4.24) e (4.25) (complexidade 

computacional de ordem 𝑂(𝐾)); 

 Calcula 𝑘∗ = arg max
𝑘∈ [1,𝐾] 

(Ψ𝑘,𝑛) (complexidade computacional de ordem 𝑂(𝐾)); 

Se Ψ𝑘∗,𝑛 > 0 (complexidade computacional de ordem 𝑂(1)),  

 Então: Atribui o bloco de escalonamento n para o usuário 𝑘∗, 

 Se não: n = n +1 e volta ao passo 3, 

Fim Se 

 Determina o maior MCS que pode ser usado pelo usuário 𝑘∗, através da Tabela 4.2 

(complexidade computacional de ordem 𝑂(1); 

 Calcula 𝑟𝑘∗ através de (4.3) usando o MCS escolhido no passo anterior 

(complexidade computacional de ordem 𝑂(1)); 

 n = n +1 (complexidade computacional de ordem 𝑂(1)),  

Fim Para. 

 

Para encontrar a complexidade computacional do Algoritmo 4.3, deve-se considerar o 

laço (loop) do passo 3. Nota-se que o cálculo de 𝑘∗, que tem complexidade computacional 𝑂(𝐾), 

será executado N vezes. Assim, a complexidade computacional final desse passo será de 𝑂(𝑁𝐾), 

sendo o passo mais relevante (maior custo computacional) do Algoritmo. Com isso, a 
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complexidade computacional dos algoritmos dos escalonador Exp-rule e Log-rule será igual a 

𝑂(𝐾𝑁)).  Maiores informações a respeito desses escalonadores podem ser encontrados em [3] e 

[4]. 

4.6.4 Escalonador Queue-aware BCQI 

O escalonador proposto em [5], denominado Queue-aware BCQI é baseado na informação 

do estado do canal dos usuários e no tamanho da fila.  

O escalonador Queue-aware atribui os SBs disponíveis na rede para os usuários a cada 

TTI, fazendo o uso de dois critérios: primeiro é selecionado o usuário com a melhor condição 

de canal e depois é verificado se a capacidade de transmissão de dados desse usuário (incluindo 

o SB a ser atribuído a ele) é menor ou igual à quantidade de dados na fila. Caso essa condição 

seja satisfeita o SB é atribuído ao usuário, caso contrário, é selecionado o próximo usuário com 

a melhor condição de canal e a sua disponibilidade de dados na fila é avaliada. O objetivo desse 

processo é alcançar a maior eficiência do SB a ser atribuído.  

Se o número de vezes em que o usuário não atender a condição descrita acima ultrapassar 

um limite pré-estabelecido, o SB é atribuído ao usuário, mesmo não tendo dados suficientes na 

fila para atender a condição imposta. Esse limite é utilizado para evitar que o usuário não receba 

recursos da rede persistentemente, em um cenário em que há pequena quantidade de dados na 

fila. 

O Algoritmo 4.4, descrito a seguir, resume o funcionamento do escalonador Queue-aware 

BCQI. 

Algoritmo 4.4: Queue-aware BCQI 

1º. Variáveis de entrada: 

 Lê K: número de usuários; 

 Lê N: número de SBs; 

 Lê 𝑞𝑘: tamanho da fila do usuário k; 

 Lê 𝑔𝑘,𝑛: ganho do canal do SB n do usuário k; 

 Lê NL: limiar da perda de oportunidade. 

2º. Para n = 1 até N, faça (complexidade computacional de ordem 𝑂(𝑁)): 

 𝑟𝑘 = 0, 𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝐾}; 

 𝑘0 = arg max
𝑘 ∈ [1,𝑁]

(𝑔𝑘,𝑛); 

 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎 = {1, 2, … , 𝐾}; 
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3º. Se 𝑳𝒊𝒔𝒕𝒂 ≠ { } (complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(𝐾), 

 Então: calcula 𝑘∗ = arg max
𝑘 ∈ 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎

(𝑔𝑘,𝑛),  

 Se não: Atribui o SB n para o usuário 𝑘0, n = n + 1 e volta ao passo 2  

Fim Se 

 Calcula 𝑟𝑘∗, através de (4.3), considerando a alocação do SB n para o usuário 𝑘∗ 

(complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(1)); 

4º. Se 𝒓𝒌∗ ≤ 𝒒𝒌∗ (complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(1)), 

 Então:  𝑁𝐿𝑘∗ = 0, atribui o SB n para o usuário 𝑘∗, n = n + 1 e volta ao passo 

2.  

 Se não: Continua; 

Fim Se 

 𝑁𝐿𝑘∗ = 𝑁𝐿𝑘∗ + 1.  

5º. Se 𝑁𝐿𝑘∗ ≥ NL (complexidade computacional de ordem ≤ 𝑂(1)), 

 Então: 𝑁𝐿𝑘∗ = 0, atribui o SB n para o usuário 𝑘∗, n = n + 1 e volta ao passo 2.  

 Se não: Retire o usuário 𝑘∗ da Lista e volta ao passo 3. 

Fim Se 

Fim Para 

 

Para encontrar a complexidade computacional do Algoritmo 4.4, deve-se considerar o 

laço (loop) do passo 2. Nota-se que o passo 3, que tem complexidade computacional ≤ 𝑂(𝐾), 

uma vez que o tamanho do vetor Lista é no máximo igual a K, será executado N vezes. Assim, 

a complexidade computacional final desse passo será de ≤ 𝑂(𝑁𝐾), sendo o passo mais relevante 

(maior custo computacional) do Algoritmo. Com isso a complexidade computacional do 

algoritmo do escalonador Queue-aware BCQI é ≤ 𝑂(𝑁𝐾)). Maiores informações a respeito 

desse escalonador  podem ser encontrados em [5]. 

4.6.5 Escalonador Proposto 

A alocação de recursos multiusuário ótima da rede LTE é um problema de otimização NP-

difícil com complexidade exponencialmente crescente com o número de restrições e variáveis 

[1]. Portanto, um algoritmo ideal, que encontra a solução ótima para o problema, não é adequado 

para a implementação efetiva em tempo real.  



 

 

95 Escalonamento de Recursos em Redes LTE 

É proposto nessa seção um algoritmo de escalonamento para a implementação em tempo 

real, que visa encontrar uma solução para o problema de alocação de recursos de rádio, com o 

objetivo de melhorar a vazão de dados e o retardo da rede. 

O escalonador proposto adota uma disciplina de prioridades adaptativas, baseada em dois 

pontos chaves: o tamanho da fila (backlog) e a eficiência espectral dos canais de cada usuário. 

O tamanho da fila é um dos parâmetros que influencia no retardo experimentado pelos usuários 

na transmissão de dados. Já a condição de canal, permite verificar qual o usuário tem maior 

potencial para obter uma maior vazão de dados. 

Uma das vantagens de um escalonador que adota a disciplina de prioridades é o seu tempo 

de processamento, que é menor do que um escalonador que utiliza algoritmos de otimização, por 

exemplo, o PSO. Esses algoritmos buscam a melhor solução do problema de otimização, em um 

conjunto de possíveis soluções, chamadas de população, dessa forma, quanto maior for a 

população maior será o tempo de processamento do algoritmo.  

O objetivo do escalonador proposto é diminuir o retardo da rede e elevar a vazão de dados, 

em relação aos escalonadores descritos na seção 4.6. Para isso, o algoritmo utiliza: as 

informações de backlog, as informações das condições de canal, a Curva de Serviço mínima e o 

Processo Envelope dos fluxos de tráfego dos usuários. Com o intuito de garantir um retardo 

máximo na rede é proposto ainda um controle de admissão.  

O escalonador proposto calcula as prioridades dos usuários em relação aos SBs a cada TTI. 

As prioridades são calculadas, com base na heurístico do problema de alocação de recursos de 

rádio multiusuário, cujas premissas são desenvolvidas a seguir: 

I. Se a eficiência espectral do SB n do usuário k for igual a zero no instante t, sua prioridade 

deve ser nula (Ψ𝑘,𝑛(𝑡) = 0),  pois a rede irá desperdiçar o recurso se atribuído a ele. 

II. Se o buffer do usuário k estiver vazio no instante t, sua prioridade deve ser nula (Ψ𝑘,𝑛(𝑡) =

0), já que não terá dados a serem transmitidos. 

III. Se as situações dos buffers dos usuários forem iguais, o usuário com a maior eficiência 

espectral para um determinado SB deve ter maior prioridade. 

IV. Se os usuários possuírem a mesma eficiência espectral para um determinado SB, o usuário 

mais distante de ter seu buffer atendido deverá ter maior prioridade. 

V. Se os usuários possuírem a mesma eficiência espectral para um determinado SB, o usuário 

com mais dados no buffer deverá ter maior prioridade. 

Através das premissas enumeradas acima, deduz-se a seguinte equação para calcular a 

prioridade Ψ𝑘,𝑛(𝑡) do usuário k para o SB n, no tempo discreto t (TTI):  
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 Ψ𝑘,𝑛(𝑡) = [0,5 𝑎𝑘(𝑡) + 0,5 𝑏𝑘(𝑡)]
Γ𝑛
𝑘(𝑡)

Γ𝑛
𝑚𝑎𝑥(𝑡)

 , (4.26) 

em que Γ𝑛
𝑚𝑎𝑥(𝑡) é a eficiência espectral máxima do SB n entre todos os usuários ativos no 

instante t;  𝑎(𝑡) e 𝑏(𝑡) ∈ [0,1] são funções do escalonador, definidas por: 

e 
𝑎𝑘(𝑡) =

max[𝑞𝑘(𝑡) − 𝑟𝑘(𝑡), 0]

max[𝑞𝑘′(𝑡) − 𝑟𝑘′(𝑡), 0]
  (4.27) 

 𝑏𝑘(𝑡) = max {[1 −
𝑟𝑘(𝑡)

𝑞𝑘(𝑡) 
] , 0}, (4.28) 

sendo 𝑞𝑘(𝑡) e 𝑟𝑘(𝑡), respectivamente, o tamanho da fila do usuário k e a taxa de dados do usuário 

k calculada através de (4.3) no instante t e 𝑘′ o usuário com o maior valor de 𝑞𝑘(𝑡) − 𝑟𝑘(𝑡), ou 

seja, com a maior estimativa de fila. A nível de ajuste do algoritmo, é considerado que o 

quociente de 0 0⁄  em (4.27) e (4.28) é zero. 

A equação (4.26) visa fornecer uma metodologia matemática formal para representar a 

heurística do problema de alocação de recursos, que é traduzida pelas premissas enumeradas. 

Em (4.26), são utilizados dois fatores: 0,5 𝑎𝑘(𝑡) + 0,5 𝑏𝑘(𝑡) e 
Γ𝑛
𝑘(𝑡)

Γ𝑛
𝑚𝑎𝑥(𝑡)

, definidos no intervalo 

[0,1]. O primeiro fator diz respeito à situação dos buffers dos usuários e é composto pelas funções 

𝑎(𝑡) e 𝑏(𝑡), cuja atribuição é comparar a estimativa do tamanho das filas dos usuários e as 

distâncias que eles estão de serem atendidos, respectivamente. Esse fator impõe uma certa justiça 

para os usuários uma vez que pode se deduzir que, quanto maior é a ocupação do buffer do 

usuário, maior sua demanda por recursos. Já o segundo fator de (4.26), compara a capacidade de 

vazão de dados dos usuários. Para garantir que os dois fatores tenham o mesmo peso, considera-

se as constantes 0,5 para as funções 𝑎(𝑡) e 𝑏(𝑡). Dessa forma, cada fator estará no intervalo 

[0,1].  

Através de (4.26), o escalonador busca os melhores usuários a receberem os recursos da 

rede, sem penalizar os usuários localizados na borda da célula, que possuem condições precárias 

de canal. Esses usuários, desde que possuam eficiência espectral maior do que zero, terão fatores 

𝑎(𝑡) e 𝑏(𝑡) elevados, podendo alcançar uma prioridade maior do que os usuários em melhores 

condições de canal e com pequeno tamanho de fila. Fornecendo assim um aumento no índice de 

justiça estre os usuários. 

Com o objetivo de garantir um retardo máximo W na rede, é implementado inicialmente 

um controle simples de admissão, em que a estação rádio base controla a admissão de novos 

usuários na rede para garantir que a QoS não seja degradada. O retardo máximo da rede pode 

ser estimado em tempo real através de (2.9), utilizando a Curva de Serviço mínima e o Processo 
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Envelope adaptativos propostos nas seções 4.5 e 3.8, respectivamente. Assim, a quantidade 

máxima de usuários admitidos na rede pode ser calculada a cada TTI através de: 

  𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝑆up {𝑘 ≥ 0 | 𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑘) ≤ 𝑊}, (4.29) 

sendo 𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑘) o retardo máximo estimado para k usuários ativos na rede, calculado por (2.9) e 

transcrito a seguir: 

   𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑘) = inf  {𝑑 ≥ 0 | ∀ 𝑡 ≥ 0: 𝐴(𝑘)(𝑡 − 𝑑) ≤ 𝑆(𝑘)(𝑡)}, (4.30) 

em que 𝐴(𝑘) e 𝑆(𝑘) são, respectivamente, o Processo Envelope adaptativo do fluxo de dados 

agregados de k usuários, calculado via (3.45), e a Curva de Serviço mínima de k usuários 

calculada via (4.11).  

O Algoritmo 4.5, descrito a seguir, sintetiza o funcionamento do escalonador proposto.  

Algoritmo 4.5: Escalonador proposto 

1º. Variáveis de entrada por TTI: 

 Lê N: número de blocos de escalonamentos (SBs) disponíveis; 

 Lê Γ𝑛
𝑘: eficiência espectral dos bloco de escalonamento dos usuários; 

 Lê Γ𝑛
𝑚𝑎𝑥: máxima eficiência espectral dos blocos de escalonamento; 

 Lê 𝑞𝑘: tamanho da fila dos usuários. 

 Calcula 𝐴(𝑘), 𝑆(𝑘) e  𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑘); 

2º. Calcula 𝐾𝑚𝑎𝑥 através de (4.29), e inicia as variáveis (complexidade computacional de 

ordem 𝑂(𝐾𝑚𝑎𝑥 )): 

 𝑟𝑘= 0, k  {1, 2,..., 𝐾𝑚𝑎𝑥}; 

 𝑎𝑘 = 0, k  {1, 2,..., 𝐾𝑚𝑎𝑥}; 

 𝑏𝑘 = 0, k  {1, 2,..., 𝐾𝑚𝑎𝑥}. 

3º. Para n = 1 até N, faça (complexidade computacional de ordem 𝑂(𝑁)): 

 Calcula Ψ𝑘,𝑛 dos 𝐾𝑚𝑎𝑥 usuários, através de (4.26) (complexidade computacional de 

ordem 𝑂(𝐾𝑚𝑎𝑥 )); 

 Calcula 𝑘∗ = arg max
𝑘∈ [1,𝐾𝑚𝑎𝑥] 

(Ψ𝑘,𝑛) (complexidade computacional de ordem 𝑂(𝐾𝑚𝑎𝑥)); 

Se Ψ𝑘∗,𝑛 > 0 (complexidade computacional de ordem 𝑂(1)),  

 Então: atribui o bloco de escalonamento n para o usuário 𝑘∗;  

 Se não: n = n +1 e volta ao passo 3; 

Fim Se 

 Determina o maior MCS que pode ser usado pelo usuário 𝑘∗, através da Tabela 4.2 
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(complexidade computacional de ordem 𝑂(1)). 

 Calcula 𝑟𝑘∗ através de (4.3) usando o MCS escolhido no passo anterior 

(complexidade computacional de ordem 𝑂(1)). 

 Atualiza as funções 𝑎𝑘∗ e 𝑏𝑘∗, através de (4.27) e (4.28), respectivamente 

(complexidade computacional de ordem 𝑂(1)). 

  n = n +1 (complexidade computacional de ordem 𝑂(1)). 

Fim Para 

 

Para encontrar a complexidade computacional do Algoritmo 4.5, deve-se considerar o 

laço (loop) do passo 3. Nota-se que o cálculo de 𝑘∗, que tem complexidade computacional 

𝑂(𝐾𝑚𝑎𝑥) devido ao tamanho do conjunto de entrada, será executado N vezes. Assim, sua 

complexidade computacional final é 𝑂(𝑁𝐾𝑚𝑎𝑥). Esse é o passo mais relevante (maior custo 

computacional) do Algoritmo, estabelecendo sua complexidade computacional como sendo 

𝑂(𝑁𝐾𝑚𝑎𝑥).  

A complexidade do algoritmo de escalonamento proposto é igual à dos algoritmos de 

escalonamento Exp-rule e Log-rule e similar à dos algoritmos de escalonamento QoS 

Guaranteed e Queue-aware. A Tabela 4.3 resume as complexidades dos algoritmos de 

escalonamento apresentados neste trabalho. 

Tabela 4.3: Complexidade computacional dos escalonadores 

PSO 
QoS 

Guaranteed 
Exp-rule e Log-rule 

Queue-aware 

BCQI 
Proposto 

𝑂(𝐾 x 𝑁 x 𝑃𝑜 x 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡) ≤ 𝑂(𝑁𝐾) 𝑂(𝑁𝐾) ≤ 𝑂(𝑁𝐾) 𝑂(𝑁𝐾𝑚𝑎𝑥) 

 

No próximo capítulo, são apresentadas simulações dos algoritmos de escalonamento aqui 

descritos e a comparação de parâmetros de desempenho, variando a largura de banda da rede e 

o modelo de propagação. Os algoritmos são implementados no Software Matlab.  

 



 

  

Capítulo 5. SIMULAÇÕES DA REDE LTE  

Os desempenhos dos algoritmos de escalonamento descritos na seção 4.6 são comparados 

com o do algoritmo de escalonamento proposto no 0, através de simulações computacionais da 

rede 4G, utilizando a modulação multiportadora OFDM e a modulação multiportadora F-

OFDM. Os algoritmos descritos na seção 4.6 foram implementados no Software Matlab. Nas 

simulações foi considerado um sistema de downlink composto por uma célula, sendo atendida 

por uma estação rádio base, onde cada usuário possui um buffer, conforme ilustrado na Figura 

5.1. Os parâmetros da rede são apresentados na Tabela 5.1. 

 

Figura 5.1: Downlink do sistema celular simulado 
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Tabela 5.1: Parâmetros da rede  

Modulação multiportadora OFDM F-OFDM 

Número de blocos de escalonamento 50 e 100 55 e 110 

Largura de banda 10 e 20 MHz 

Tamanho do subframe 1 ms 

Símbolos OFDM por slot 7 

Modo de transmissão Antena única 

Máximo doppler 5 Hz 

Modelo de canal Rayleigh e AWG 

Densidade espectral de ruído -174 dBm/Hz [78] 

Modelo de propagação multipercurso 

para o modelo de canal Rayleigh 

EPA (Extended Pedestrian A model) e 

EVA (Extended Vehicular A model) [79] 

Número de usuários ativos 1 a 80 usuários 

Tempo de simulação 1500 ms 

 

O número de blocos de escalonamento considerados para a modulação multiportadora 

OFDM é definido na Tabela 4.1, conforme padrão definido pelo 3GPP [50]. No caso do F-

OFDM, foi considerado 10% a mais de recursos, tendo em vista a ausência de banda de guarda, 

que no caso do OFDM utiliza 10% da banda útil. 

Os escalonadores implementados foram ajustados da seguinte forma: 

1. Para os algoritmos QoS Guaranteed e PSO, a taxa mínima requerida pelos usuários 

foi considerada como sendo a média dos fluxos de tráfego.  

2. Para o algoritmo PSO, foram considerados os parâmetros utilizados em [2], que são: 

30 indivíduos, um critério de parada de 100 iterações, peso de inércia 𝑤 = (100 −

𝑖)/100 (sendo i o número de iterações, começando com 0), 𝑐1 = 𝑐2 = 2.  

3. Para os algoritmos Exp-rule e Log-rule, foram considerados o mesmo valor de 𝜏𝑘 para 

todos os usuários.  

4. Para o algoritmo Queue-aware BCQI, foi considerado NL = 5.  

5. Para o escalonador proposto, foi utilizado o Processo Envelope efetivo (3.45) com 

probabilidade de violação 10−3 e a Curva de Serviço mínima adaptativa (4.11), que 

foram propostas nas seções 3.8 e 4.5.1, respectivamente. 

Para representar os usuários ativos na rede foram utilizados os fluxos de tráfego de rede 

reais WaikatoVIII-20111027, WaikatoVIII-20110921, WaikatoVIII-20110623 e WaikatoVIII-
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20110520, em que cada amostra da série representa 1 ms de dados. Esses fluxos de tráfego foram 

capturados entre a rede da universidade Waikato e a Internet em 2011 e estão disponíveis em 

[42].  

As séries de tráfego utilizadas representam vários usuários na rede, dessa forma, foi 

considerado 2%, 5% e 10% do volume de dados de cada série, obtendo assim, 12 diferentes 

fluxos de tráfego, cujas médias são apresentadas na Figura 5.2.  

 

Figura 5.2. Média dos tráfegos dos usuários. 

Os tráfegos dos usuários na rede, que varia de 1 a 80 usuários ativos, são definidos através 

do Algoritmo 5.1, sendo k o número de usuários ativos na rede, 𝑐𝑒𝑖𝑙(𝑥) a função de 

arredondamento do inteiro maior do que x e usuários o vetor com os fluxos de tráfego de k 

usuários ativos na rede. 

Algoritmo 5.1: Usuários na rede 

1º. Variáveis de entrada: 

 Lê k: número de usuários na rede; 

 Lê 𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑠: vetor com 12 tráfegos reais; 

2º. Se 𝑘 ≤ 12 



 

 

102 Simulações da Rede LTE 

𝒖𝒔𝒖á𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑠(1: 𝑘) 

Se não 

Para i = 1 até 𝑐𝑒𝑖𝑙(𝑘/12), faça: 

𝑡𝑟á𝑓𝑒𝑔𝑜𝑠{[(𝑖 − 1) ∗ 12 + 1]: 𝑖 ∗ 12} = 𝑠é𝑟𝑖𝑒𝑠 

Fim Para 

𝒖𝒔𝒖á𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝑡𝑟á𝑓𝑒𝑔𝑜𝑠(1: 𝑘) 

Fim Se 

Fim Se 

 

Nos algoritmos implementados, foi assumido que todos os blocos de escalonamento (SB) 

são alocados com a mesma potência, que todas as subportadoras podem ser utilizadas para a 

transmissão de dados e que a informação de CQI (Channel Quality Indicator) e do ganho do 

canal dos usuários são conhecidos na estação rádio base. Também foram considerados os 

esquemas de modulação e codificação previstos para as redes 4G, apresentados na Tabela 4.2. 

Para garantir uma taxa de erro de bloco (BLER - Block Error Rate) menor ou igual a 10%, foi 

considerado o mapeamento realizado na seção 4.4.2, que define o MCS em termos da SNR dos 

usuários. 

Um índice que reflete o nível de justiça com o qual o escalonador aloca os recursos 

disponíveis da rede aos usuários é chamado fairness. Em um sistema onde os usuários têm 

demandas desiguais de recursos, como é o caso da rede LTE, o índice de justiça deve ser medido 

pela proximidade das alocações às respectivas demandas. O índice que reflete essa medida é 

chamado de fairness de demanda, dado por [80]: 

 
𝑓𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝑡)  =

[∑ 𝑉𝑖(𝑡) 𝑎𝑖(𝑡)⁄𝐾
𝑖=1 ]2

𝐾∑ [𝑉𝑖(𝑡) 𝑎𝑖(𝑡)⁄ ]2𝐾
𝑖=1

  , (5.1) 

sendo 𝑉𝑖(𝑡) e 𝑎𝑖(𝑡), respetivamente, a vazão de dados e o tráfego gerado pelo usuário i no 

instante t, e K a quantidade de usuários na rede. 

Os parâmetros de desempenho apresentados neste capítulo são definidos por:  

1. A vazão total da rede representa a média temporal do total de dados transmitidos em 

todos os buffers;  

2. O backlog representa a média de ocupação de cada buffer de usuário no final da 

simulação;  

3. O retardo da rede representa a média de tempo que os dados dos usuários esperam nos 

buffers antes de serem transmitidos; 
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4. O fairness de demanda representa a média temporal do índice fairness dos usuários, 

definido em (5.1);  

5. A perda de dados representa a média percentual do transbordo de dados de cada buffer 

de usuário no final da simulação.  

5.1 Modelo de Canal 

Nos sistemas de comunicação sem fio, a propagação das ondas eletromagnéticas sofre os 

efeitos da reflexão e da difração, devido à presença de obstáculos entre o transmissor e o 

receptor. Os efeitos locais da propagação sobre os sistemas móveis de comunicação ocasionam 

o fenômeno de desvanecimento lento e rápido. O desvanecimento lento surge das variações 

lentas dos níveis do sinal, ocasionadas devido ao movimento dos terminais móveis em relação 

aos objetos distantes e pequenos. Esse desvanecimento pode ser modelado por uma distribuição 

log-normal para aplicações terrestres, conhecida como sombreamento log-normal [81]. O 

desvanecimento rápido surge das variações rápidas dos níveis de sinal, quando um terminal 

móvel move em distâncias curtas. Esse desvanecimento é causado por reflexões do sinal em 

objetos próximos, com isso, o sinal recebido é a soma dos sinais refletidos de superfícies locais. 

Considerando um modelo no qual o sinal transmitido atinge um receptor estacionário 

através de multipercursos, sendo que as diferenças de percursos se devem somente às reflexões 

locais, as medidas das potências recebidas por um receptor estacionário exibem, em geral, uma 

distribuição de Rayleigh, dada pela função densidade de probabilidade [81]:  

 𝑓𝑅(𝑟) =
𝑟

𝜎2
𝑒
−𝑟2

2𝜎2  , (5.2) 

sendo 𝜎2 o parâmetro da distribuição de Rayleigh e R a amplitude da envoltória complexa do 

canal, constituída de uma soma de variáveis aleatórias complexas independentes e identicamente 

distribuídas (i.i.d). 

As ondas de rádio sofrem também um fenômeno conhecido como efeito Doppler que causa 

o deslocamento da frequência da portadora, devido ao movimento relativo do receptor com 

relação ao transmissor. O deslocamento Doppler é dado por [81]: 

 𝑓𝐷 = −
𝑓0

𝑐
𝑣 cos𝜓, (5.3) 

sendo 𝑓0 a frequência de transmissão da portadora, c a velocidade da luz e 𝜓 o ângulo formado 

entre a direção do movimento do terminal móvel e a direção da irradiação do sinal. 

Nas simulações apresentadas neste capítulo, serão considerados os modelos de canal AWG 

e de Rayleigh com desvanecimento multipercurso: EPA (Extended Pedestrian A model) e EVA 
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(Extended Vehicular A model) [79]. Para os modelos com desvanecimento multipercursos, cada 

percurso discreto é um processo de desvanecimento de Rayleigh independente. Os percursos são 

representados por um vetor de atrasos e um vetor de ganhos médios, mostrados na Tabela 5.2 

Tabela 5.2: Condição de propagação com desvanecimento de multipercursos [82]. 

Modelo Veicular (EVA) Modelo Pedestre A (EPA) 

Atraso 

(ns) 

Potência Relativa 

(dB) 

Atraso 

(ns) 

Potência Relativa 

(dB) 

0 0 0 0 

30 -1,5 30 -1 

150 -1,4 70 -2 

310 -3,6 90 -3 

370 -0,6 110 -8 

710 -9,1 190 -17,2 

1090 -7 410 -20,8 

1730 -12 - - 

2510 -16,9 - - 

 

O modelo de canal AWG não considera o desvanecimento, a seletividade de frequência, a 

interferência, a não linearidade e a dispersão. Por isso, trata-se de um modelo matemático 

simples e tratável, sendo útil para obtenção de informações sobre o comportamento subjacente 

de um sistema. No modelo AWG é considerado apenas a adição linear de ruído branco ao sinal, 

com uma densidade espectral constante e uma distribuição de amplitude Gaussiana.  

5.2 Resultados e Discussões com buffer infinito 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos nas simulações da rede 4G com as 

modulações multiportadoras OFDM e F-OFDM, variando o modelo de canal (Rayleigh e AWG), 

o modelo de propagação com desvanecimento de multipercurso (EPA e EVA) e o tamanho da 

banda (10 MHz e 20 MHz). É considerado nesta seção um buffer infinito para cada usuário. 

Inicialmente, é comparado o tempo de processamento dos escalonadores a cada TTI, 

utilizando um computador com processamento de 2,6 GHz e 8 GB de memória RAM. As 

Tabelas 5.3 a 5.6 apresentam o tempo gasto pelos algoritmos, com 5, 40 e 80 usuários na rede. 

Em todos os casos, foi observado que o algoritmo PSO apresentou o maior tempo de 
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processamento, devido ao tamanho da população (soluções) e a grande quantidade de variáveis 

do problema de otimização por exame de partículas. Já o algoritmo QoS Guaranteed obteve o 

menor tempo de processamento, tendo em vista sua simplicidade computacional. Os demais 

algoritmos apresentaram um tempo de processamento na mesma ordem de grandeza, uma vez 

que são baseados em cálculos de prioridades. Esses resultados são coerentes com a complexidade 

computacional dos algoritmos de escalonamento discutida na seção 4.6 e resumida na Tabela 

4.3. 

O tempo de processamento dos escalonadores cresce com o aumento da quantidade de 

usuários e de blocos de recurso disponíveis na rede, devido ao aumento de variáveis dos 

algoritmos. Observa-se ainda, que nas simulações com a técnica de modulação F-OFDM o 

tempo de processamento dos algoritmos é maior do que com a técnica OFDM, pois naquele caso 

há uma maior quantidade de blocos de recurso disponíveis na rede.  

Tabela 5.3: Tempo de processamento (segundos), com modulação OFDM e banda de 20 MHz.  

 5 usuários 40 usuários 80 usuários 

PSO 0,227 0,285 0,398 

QoS Guaranteed 0,013 0,014 0,018 

Exp-rule 0,027 0,076 0,118 

Log-rule 0,026 0,059 0,106 

Queue-aware 0,036 0,076 0,108 

Proposto 0,035 0,093 0,133 

 

Tabela 5.4: Tempo de processamento (segundos), com modulação OFDM e banda de 10 MHz.  

 5 usuários 40 usuários 80 usuários 

PSO 0,183 0,268 0,286 

QoS Guaranteed 0,009 0,017 0,030 

Exp-rule 0,021 0,050 0,069 

Log-rule 0,019 0,041 0,064 

Queue-aware 0,019 0,037 0,062 

Proposto 0,028 0,050 0,085 
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Tabela 5.5: Tempo de processamento (segundos), com modulação F-OFDM e banda de 20 MHz.  

 5 usuários 40 usuários 80 usuários 

PSO 0,254 0,353 0,545 

QoS Guaranteed 0,014 0,021 0,027 

Exp-rule 0,044 0,079 0,129 

Log-rule 0,033 0,082 0,150 

Queue-aware 0,035 0,079 0,128 

Proposto 0,041 0,095 0,156 

 

Tabela 5.6: Tempo de processamento (segundos), com modulação F-OFDM e banda de 10 MHz.  

 5 usuários 40 usuários 80 usuários 

PSO 0,253 0,263 0,351 

QoS Guaranteed 0,010 0,019 0,027 

Exp-rule 0,026 0,064 0,073 

Log-rule 0,020 0,050 0,081 

Queue-aware 0,024 0,049 0,067 

Proposto 0,035 0,069 0,100 

5.2.1 Resultado das Curvas de Serviço 

É avaliado, por meio da condição (2.5), se a Curva de Serviço mínima proposta do sistema 

de downlink, calculada via (4.11), é um limite inferior da Curva de Serviço real da rede. Foi 

alterado a escala de alguns gráficos para que fosse possível a verificação da condição analisada, 

mas o comportamento do gráfico é similar no restante do tempo da simulação. Os resultados da 

avaliação para 30 e 80 usuários ativos na rede são mostrados nas Figuras 5.3 a 5.12. Esses 

resultados são similares aos resultados com outras quantidades de usuários na rede. Observa-se 

que o tráfego escoado da rede, em todos os cenários simulados, é maior ou igual a operação de 

convolução Min-Plus do tráfego acumulado com a Curva de Serviço mínima. Esses resultados 

ilustram que a Curva de Serviço mínima proposta é um limitante inferior do serviço da rede nos 

cenários simulados. 

Observa-se que com uma quantidade maior de usuários na rede, as curvas da convolução 

Min-Plus e do tráfego escoado ficam mais distantes. Isso se deve ao fato de que a Curva de 

Serviço mínima adaptativa é baseada na capacidade mínima do SB, que considera o usuário com 
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a pior condição de canal, ou seja, 𝑘∗ = arg min
𝑘 ∈ [1,𝐾] 

(𝛾𝑘,𝑛). Nesse caso, com uma maior quantidade 

de usuários na rede, a curva é mais conservadora. O mesmo acontece com o cenário EVA, em 

que as condições do canal são piores e, por isso, se obtém uma curva de serviço mais próxima 

do valor mínimo. 

Como o objetivo é utilizar (2.9) para estimar o limitante de retardo máximo da rede e dessa 

forma permitir a implementação de mecanismos de garantia de QoS, os resultados apresentados 

acima são satisfatórios. Uma vez que, se a curva de serviço mínima é violada, a estimação do 

retardo máximo via (4.30) fica comprometida, o que impossibilitaria a garantia de um retardo 

máximo com o controle de admissão de usuários implementado no Algoritmo 4.5. 

As Figuras 5.13 a 5.22, ilustram as Curvas de Serviço mínimas, calculadas via (4.11), e as 

curvas de serviço obtidas na simulação dos algoritmos de escalonamentos, com 30 e 80 usuários 

na rede. Esses resultados são similares aos resultados com outras quantidades de usuários na 

rede. Nota-se que a Curva de Serviço mínima proposta descreve o serviço mínimo disponível na 

rede, ficando abaixo das curvas reais em todos os cenários simulados e nos diferentes 

escalonadores. 

Comparando a taxa de serviço alocada pelos esquemas de escalonamento apresentados 

nesta Tese, observa-se que os algoritmos Log-rule, Queue-aware e o QoS Guaranteed, com 30 

e 80 usuários na rede, são os que apresentaram as maiores curvas de serviço no cenário de 

propagação pedestre (EPA). Por outro lado, no modelo de propagação veicular (EVA), o 

algoritmo proposto e o Queue-aware obtiveram a maior Curva de Serviço. Esses resultados se 

devem às diferentes possibilidades, definidas pelas disciplinas de escalonamento, de alocar os 

recursos aos usuários. Essas possibilidades variam conforme a condição de canal dos usuários, 

ou seja, em ambientes mais críticos (EVA) ou mais favoráveis (EPA). Entretanto, uma maior 

Curva de Serviço não significa, necessariamente, um melhor desempenho em termos de vazão 

de dados e de retardo mínimo, uma vez que esses parâmetros dependem da forma em que são 

distribuídos os recursos para os usuários na rede, ou seja, da sua eficiência. Para exemplificar 

essa eficiência, cita-se o caso em que os recursos podem ser alocados a um determinado usuário, 

que possui um backlog menor que a quantidade de recursos recebidos. Nesse caso, o escalonador 

estaria desperdiçando os recursos, tendo assim uma baixa eficiência. Os resultados a seguir 

(Figuras 5.23 a 5.30), mostram que o escalonador proposto obteve melhor desempenho de vazão, 

mesmo obtendo uma Curva de Serviço inferior a alguns algoritmos em determinados cenários. 

Comparando os resultados das Curvas de Serviço obtidos pelas diferentes técnicas de 

modulação multiportadora, observa-se que a técnica F-OFDM apresentou valores maiores, ou 
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seja, ela consegue fornecer maior quantidade de serviço aos usuários, devido à maior quantidade 

de blocos de recurso disponíveis. 

 

 

Figura 5.3. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.4 Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.5. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.6. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.7. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação OFDM, banda de 20 MHz e canal AWG. 
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Figura 5.8. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação OFDM, banda de 10 MHz e canal AWG. 
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Figura 5.9. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação F-OFDM, banda 20 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.10 Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.11. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.12. Ilustração de 𝐷(𝑡) ≥ 𝐴⊗ 𝑆(𝑡), com modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.13. Curvas de serviço, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.14. Curvas de serviço, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.15. Curvas de serviço, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.16. Curvas de serviço, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.17. Curvas de serviço, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e canal AWG. 
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Figura 5.18. Curvas de serviço, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e canal AWG. 
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Figura 5.19. Curvas de serviço, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.20. Curvas de serviço, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.21. Curvas de serviço, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.22. Curvas de serviço, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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5.2.2 Resultado dos Parâmetros de Desempenho 

Os resultados apresentados nas Figuras 5.3 a 5.22, revelaram que a Curva de Serviço 

proposta consegue atender à exigência de (2.5), sendo um limite inferior para o serviço prestado 

ao fluxo de tráfego dos usuários, tanto para um modelo de canal Rayleigh, utilizando o modelo 

de propagação EPA e EVA,  quanto para o modelo de canal AWG.  

A seguir serão apresentados os resultados de desempenho obtidos pelos escalonadores 

simulados utilizando o modelo de canal Rayleigh (modelo de propagação EPA e EVA), uma vez 

que esse é o modelo mais indicado para as comunicações wireless, conforme discutido na seção 

5.1. 

As Figuras 5.23 a 5.30 ilustram os resultados para a vazão de dados obtidos pelos 

diferentes escalonadores. Foi observado que o algoritmo proposto utilizou de forma mais 

eficiente os recursos disponíveis na rede e, em geral, transmitiu mais dados por segundo nos 

cenários simulados. O escalonador proposto consegue avaliar a demanda de cada usuário, por 

meio de (4.26), e tomar as melhores decisões sobre a alocação dos recursos aos usuários, obtendo 

assim um aumento da vazão de dados em relação aos escalonadores descritos nesta Tese.  

A maior vazão de dados das simulações, foi obtida pelo algoritmo proposto no cenário 

EPA, com 80 usuários na rede, modulação F-OFDM e banda de 20 MHz (Figura 5.27), onde 

atingiu 94,14 Mbps, enquanto o algoritmo Exp-rule, que obteve o segundo melhor resultado, 

alcançou 86,54 Mbps, cerca de 8% menor. O menor resultado nesse cenário foi o do algoritmo 

Queue-Aware, que alcançou 61,86 Mbps, cerca de 34% menor do que o obtido pelo algoritmo 

proposto. 

Comparando os resultados de vazão obtidos pelas diferentes técnicas de modulação 

multiportadora, observa-se que com a técnica F-OFDM a vazão alcançada pelos escalonadores 

é maior do que com a técnica OFDM, o que é devido a maior quantidade de recursos disponíveis 

na rede. No cenário EPA, com 80 usuários na rede, modulação F-OFDM e banda de 20 MHz 

(Figura 5.27), o ganho em relação ao OFDM (Figura 5.23), que alcançou 88,67 Mbps, foi de 

cerca de 5,8%.  

O índice fairness de demanda dos escalonadores são apresentados nas Figuras 5.31 a 5.38. 

Os resultados demostram que o algoritmo proposto alcança, em geral, o maior índice de justiça 

no cenário pedestre (EPA), em relação aos demais escalonadores simulados. Já no ambiente 

veicular (EVA), os algoritmos Exp-rule, Log-rule, se destacam. Isso se deve, porque o algoritmo 

proposto na busca de encontrar uma solução que aumente a vazão de dados da rede em um 

ambiente mais crítico (EVA), penaliza os usuários com piores condições de canal, tendo como 
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resultado uma menor justiça na alocação dos recursos. Esses resultados são importantes para 

avaliar o atendimento da demanda dos usuários e mostram que o escalonador proposto, além de 

encontrar uma solução subótima para a maximização da vazão, consegue manter um grau de 

justiça na alocação dos recursos. 

As Figuras 5.39 a 5.46, ilustram o retardo da rede obtido pelos escalonadores na simulação 

realizada e o retardo máximo teórico (𝑑𝑚𝑎𝑥), calculado via (4.30), que é utilizado para o controle 

de admissão de usuários. Observa-se que o retardo máximo teórico é um limitante superior para 

o retardo real da rede, obtidos pelos diferentes algoritmos de escalonamento. Dessa forma é 

possível utilizar (4.29) para que a estação rádio base faça o controle de admissão de novos 

usuários para garantir um retardo máximo. Como exemplo, é comparado o ponto da curva em 

300 ms, que é o valor do retardo máximo desejado para os serviços de streaming de vídeo na 

rede LTE [69]. Observa-se que, com a utilização da banda de 20 MHz podem ser admitidos 33 

% de usuários a mais, em relação a banda de 10 MHz, em ambas as técnicas de modulação 

multiportadora (MCM). Da mesma forma, no cenário EPA a rede pode admitir mais de 7 vezes 

a quantidade de usuários, em relação ao cenário EVA, em ambas as técnicas MCM. Comparando 

as duas técnicas MCM, observa-se que podem ser admitidos mais de 3 % de usuários no cenário 

EPA. Já no cenário EVA, a mesma quantidade de usuários é admitida, mas o retardo obtido é 

menor na técnica F-OFDM. 

O menor retardo da rede com 80 usuários ativos, foi obtido pelo algoritmo proposto no 

cenário EPA, com modulação F-OFDM e banda de 20 MHz (Figura 5.43), onde atingiu 129 ms, 

enquanto o algoritmo Exp-rule, que obteve o segundo melhor resultado, alcançou 199 ms, cerca 

de 54% maior. O pior resultado nesse cenário foi o do algoritmo Queue-Aware, que alcançou 

620,6 ms, quase 5 vezes maior do que o obtido pelo algoritmo proposto. 

Por meio dos resultados apresentados, verifica-se que o algoritmo proposto consegue 

garantir um retardo máximo da rede, através da estimação da curva 𝑑𝑚𝑎𝑥, e obtém, em geral, o 

menor retardo da rede, em relação ao escalonadores descritos nesta Tese. Os resultados mostram 

ainda, a possibilidade de utilizar o Processo Envelope e a Curva de Serviço mínima proposta, 

para a análise de desempenho da rede. 

Os resultados apresentam valores conservadores para o retardo máximo teórico, devido à 

utilização do Cálculo de Rede, que emprega limitantes do tráfego e do serviço. Todavia é 

possível reduzir este limite superior utilizando um modelo para a Curva de Serviço que se 

aproxima da taxa de serviço real. Entretanto, a obtenção de tal modelo é de grande complexidade, 

já que depende de diversas variáveis, além de predições do comportamento do canal de cada 

usuário e do escalonador utilizado. 
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As Figuras 5.47 a 5.54 apresentam os resultados do backlog obtidos pelos escalonadores. 

Nota-se que o algoritmo proposto obteve, em geral, o menor backlog da rede nos cenários 

simulados, o que é consistente com o resultado de vazão mostrado anteriormente. Comparando 

os resultados obtidos pelas diferentes técnicas MCM, observa-se que com a técnica F-OFDM o 

backlog alcançado pelos escalonadores é menor do que com a técnica OFDM, o que é condizente 

com os resultados apresentados anteriormente. 

O menor backlog da rede com 80 usuários ativos, foi obtido pelo algoritmo proposto no 

cenário EPA, com modulação F-OFDM e banda de 20 MHz (Figura 5.51), onde atingiu 38,53 

KB, enquanto o algoritmo Exp-rule, que obteve o segundo melhor resultado, alcançou 55,9 KB, 

cerca de 45% maior. O pior resultado nesse cenário foi o do algoritmo Queue-Aware, que 

alcançou 112,4 KB, quase 3 vezes maior do que o obtido pelo algoritmo proposto. 
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Figura 5.23. Vazão total média, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.24. Vazão total média, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.25. Vazão total média, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.26. Vazão total média, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.27. Vazão total média, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.28. Vazão total média, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.29. Vazão total média, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.30. Vazão total média, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.31: Fairness de demanda, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.32: Fairness de demanda, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.33. Fairness de demanda, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.34. Fairness de demanda, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.35: Fairness de demanda, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.36: Fairness de demanda, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.37: Fairness de demanda, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.38: Fairness de demanda, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA 
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Figura 5.39. Retardo médio, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.40. Retardo médio, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.41. Retardo médio, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.42. Retardo médio, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.43. Retardo médio, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.44. Retardo médio, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.45. Retardo médio, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.46. Retardo médio, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.47. Backlog médio, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.48. Backlog médio, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.49. Backlog médio, com modulação OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.50. Backlog médio, com modulação OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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Figura 5.51. Backlog médio, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EPA. 

 

Figura 5.52. Backlog médio, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EPA. 
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Figura 5.53. Backlog médio, com a modulação F-OFDM, banda de 20 MHz e modelo EVA. 

 

Figura 5.54. Backlog médio, com a modulação F-OFDM, banda de 10 MHz e modelo EVA. 
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5.3 Resultados e Discussões com buffer finito 

Com o objetivo de verificar o desempenho das propostas desta Tese em um cenário mais 

concreto, foi realizada a simulação da rede 4G com buffer finito. É considerado nesta seção um 

cenário com as seguintes caraterísticas: modulação multiportadora OFDM, modelo de canal 

Rayleigh com desvanecimento multipercurso EPA, tamanho da banda de 20 MHz e buffer de 64 

KB para cada usuário. 

O tamanho do buffer foi dimensionado em vista dos resultados obtidos nas simulações 

anteriores com buffer infinito. Na Figura 5.51, observa-se que o backlog médio obtido pelo 

algoritmo proposto com 80 usuários na rede, foi de aproximadamente 51 KB. Já a ocupação do 

buffer do algoritmo Queue-Aware, foi de 118 KB. 

Nas Figuras 5.55 a 5.58 são apresentados os resultados dos parâmetros de desempenho 

obtidos na simulação. Observa-se que, em geral, o algoritmo proposto obteve melhores 

resultados neste cenário, em termos de: vazão, retardo, índice fairness e de perda de dados no 

buffer.  

A vazão de dados do algoritmo proposto atingiu 88,87 Mbps com 80 usuário na rede, 

enquanto o algoritmo Log-rule, que obteve o segundo maior resultado, alcançou 80,41 Mbps, 

cerca de 10% menor.  

No caso do retardo, observa-se que o algoritmo proposto obteve resultados similares aos 

do algoritmo QoS Guaranteed, por outro lado, este algoritmo teve maiores perdas de dados e 

menor vazão, o que contribuiu para a diminuição do seu retardo, quando comparado com os 

resultados com buffer infinito (Figura 5.39).  

O algoritmo proposto obteve menos de 8% de perdas de dados, enquanto os demais 

escalonadores atingiram até 40% de perdas (caso do algoritmo QoS Guaranteed). Com esses 

resultados verifica-se a menor necessidade de recursos de memória para o buffer no caso do 

algoritmo proposto em relação aos demais algoritmos.  

Quando se compara os resultados desta seção com os da seção 5.2 (buffer infinito), 

observa-se que a vazão obtida pelo algoritmo proposto (Figura 5.23) foi similar ao obtido com 

buffer finito (Figura 5.55), o que mostra que o tamanho do buffer foi bem ajustado a esse 

algoritmo, obtendo perdas mínimas e não comprometendo a vazão de dados da rede. 
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Figura 5.55. Vazão total média com buffer finito. 

 

Figura 5.56: Fairness de demanda com buffer finito. 
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Figura 5.57. Retardo médio com buffer finito. 

 

Figura 5.58. Perda de dados com buffer finito. 

 



 

  

Capítulo 6. CONCLUSÕES 

Nesta Tese, é proposto um Processo Envelope adaptativo (PE), calculado em tempo real, 

através dos parâmetros de um modelo multifractal de fluxos de tráfego de rede. É proposto ainda, 

uma Curva de Serviço mínima e um algoritmo de alocação de recursos com controle de 

admissão, para a rede LTE/LTE-A, utilizando o Processo Envelope e a Curva de Serviço mínima 

proposta.  

Inicialmente, é proposta uma variação para o modelo de tráfego MWM, chamada de 

AGWM, e em seguida é desenvolvido um algoritmo para a estimação adaptativa dos parâmetros 

do modelo, obtendo assim, o Processo Envelope determinístico e efetivo do fluxo de tráfego da 

rede. O modelo proposto é comparado com os PE’s de modelos de tráfego conhecidos na 

literatura, por exemplo: (𝜎, 𝜌), Bm, fBm e mBm. Através de simulações realizadas, verificou-se 

que o PE proposto se aproxima do fluxo de tráfego acumulado, obtendo o menor erro quadrático 

médio entre os PE’s simulados. Foi verificada ainda, através da simulação de um sistema de fila 

com um servidor de taxa de serviço constante, a eficiência do Processo Envelope proposto para 

a estimação dos limitantes da rede. Os resultados das simulações realizadas revelaram a 

eficiência do Processo Envelope adaptativo AGWM para a modelagem de fluxos de tráfego de 

redes e para o desenvolvimento de mecanismos de QoS. 

Foram realizadas simulações do canal de downlink LTE utilizando a modulação OFDM e 

a F-OFDM, para mapear a BLER em função da SNR. Este mapeamento tem como objetivo 

fornecer informações para a rede ajustar o esquema de modulação e codificação adequado a cada 

usuário, garantindo uma BLER menor do que 10%. As simulações do downlink das redes 

confirmaram a eficiência da técnica de modulação multiportadora F-OFDM que é uma das 

candidatas para as redes de 5ª Geração. Os resultados mostraram que a técnica F-OFDM 

consegue alcançar taxas de BLER similares ao OFDM, mesmo sem a utilização de banda de 

guarda. Com a ausência da banda de guarda, pode-se utilizar uma maior quantidade de blocos 

de recurso em uma mesma portadora, alcançando assim, maiores taxas de transmissão de dados. 

Após a discussão dos Processos Envelopes e do mapeamento da BLER, é proposta uma 

Curva de Serviço mínima adaptativa do sistema de downlink LTE/LTE-A, e um novo algoritmo 

de escalonamento com garantia de QoS. O escalonador pode implementar um controle de 

admissão de usuários para garantia de retardo máximo na rede, através da Curva de Serviço 
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mínima e do Processo Envelope proposto. O novo algoritmo de escalonamento é baseado no 

cálculo de prioridades adaptativas, que considera o tamanho da fila e a condição de canal dos 

usuários a cada TTI, visando uma maior eficiência na alocação dos recursos. 

É avaliada a Curva de Serviço mínima e a eficiência do escalonador proposto, por meio de 

simulações computacionais da rede LTE, considerando um modelo de propagação pedestre e 

veicular, bandas de 10 e 20 MHz e as técnicas de modulação multiportadora OFDM e F-OFDM. 

Os resultados obtidos foram comparados com os de outros esquemas de escalonamento e 

mostraram que os objetivos do algoritmo proposto foram alcançados, isto é, o retardo da rede é 

reduzido e a vazão é elevada nos cenários considerados, com relação aos escalonadores 

propostos em [1], [2], [3], [4] e [5].  

Os resultados confirmam ainda que, nos cenários simulados, a Curva de Serviço mínima 

proposta é um limitante inferior do serviço fornecido pela rede LTE, considerando diferentes 

algoritmos de escalonamento. Assim, a Curva de Serviço e o Processo Envelope propostos 

podem ser usados para implementação em tempo real, para garantir parâmetros de QoS. As 

simulações mostraram que é possível controlar a admissão de usuários na rede para garantir um 

retardo máximo, uma vez que o retardo máximo estimado é um limitante superior do retardo 

alcançado pelos diferentes escalonadores. 

Por fim, é realizada uma comparação entre os resultados obtidos pela rede LTE utilizando 

a técnica de modulação multiportadora OFDM e F-OFDM. Nos cenários simulados, a técnica 

F-OFDM obteve uma diminuição do retardo médio da rede e um ganho de vazão, além de ser 

possível a admissão de mais usuários na rede no cenário EPA, para garantir um retardo máximo 

de 300 ms. Esses resultados comprovam que a utilização da técnica multiportadora F-OFDM 

consegue melhorar o desempenho da rede e por isso é uma forte candidata para as redes de 5ª 

Geração.  

Os resultados obtidos reforçam a superioridade da técnica F-OFDM, em relação ao 

OFDM. Em paralelo às pesquisas sobre novas técnicas de modulação multiportadora, estão 

sendo discutidas outras modificações na rede LTE, conforme descrito na seção 4.3. Para alcançar 

as metas de desempenho definidas pelo IMT-2020 para as redes 5G são necessárias, além da 

utilização da técnica de modulação multiportadora F-OFDM,  a adoção das técnicas discutidas 

na seção 4.3, por exemplo: frames menores, combinação de diferentes técnicas de modulação 

multiportadora e maior largura de banda. 

Em trabalhos futuros pretende-se avançar em outras técnicas para as redes 5G, por 

exemplo: diferentes técnicas de modulação multiportadora, diferente tamanho de frame e a 

utilização de bandas espectrais mais altas, acima de 6 GHz, como as ondas milimétricas 
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(mmWave). A utilização dessas técnicas aplicadas ao algoritmo de escalonamento proposto, tem 

como objetivo alcançar os requisitos definidos pelo ITU (International Telecommunications 

Union) para as Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT-2020), tais como: taxas de dados 

de pico de 10 Gbps, taxas de dados na ordem de 100 Mbps a 1 Gbps e latência na ordem de 1 

ms [53]. Esses requisitos visam atender a evolução das tecnologias de telecomunicações, que 

caracterizam pela: alta densidade de usuários, baixíssima latência, alta qualidade em alta 

mobilidade, serviços multimídia aprimorados, Internet das Coisas (IoT), etc.  

Além de trabalhos voltados ao 5G, muitas outras frentes de trabalho são esperadas para 

dar continuidade as propostas desenvolvidas nesta Tese. Exemplo disso é o aprimoramento do 

sistema de controle de admissão, de forma a atender a diferentes tipos de requisitos dos usuários, 

por exemplo: a taxa mínima e diferentes requerimentos de retardo na mesma rede. 

Através da utilização do processo envelope e da curva de serviço mínima propostas neste 

trabalho, pode-se desenvolver outros mecanismos de provisão de QoS, por exemplo: 

policiamento de tráfego, controle de congestionamento e gerenciamento de filas. A utilização 

das ferramentas do cálculo de rede abre um leque de oportunidades para o desenvolvimento 

desses mecanismos. Além disso, o estudo do comportamento do tráfego, através da modelagem 

de trafego proposta, proporciona o dimensionamento mais eficiente e com menor custo das redes 

de comunicação. 

O problema de alocação de recursos das redes sem fio ainda demanda muitos esforços para 

encontrar uma solução ótima ou mesmo subótima que atenda aos diferentes requisitos dos 

usuários ou que maximizem a vazão de dados e obtenha um menor retardo possível. O tratamento 

matemático de otimização para esse problema, que atenda as restrições das redes, deve ser 

assunto de muitos outros trabalhos. 



 

  

Referências Bibliográficas 

 

[1]  N. Guan, Y. Zhou, L. Tian, G. Sun e J. Shi, “QoS Guaranteed Resource Block Allocation 

Algorithm for LTE Systems,” em IEEE 7th International Conference on Wireless and 

Mobile Computing, Networking and Communications, Wuhan, China , 2011.  

[2]  L. Su e F. L. Ping Wang, “Particle Swarm Optimization Based Resource Block Allocation 

Algorithm for Downlink LTE Systems,” em The 18th Asia-Pacific Conference on 

Communications, Jeju Island, South Korea, 2012.  

[3]  S. Shakkottai e A. L. Stolyar, “Scheduling for multiple flows sharing a time-varying 

channel: Exponential Rule,” em Analytic Methods in Applied Probability, Providence, 

Rhode Island, US, American Mathematical Society, 2002, pp. 185-202. 

[4]  B. Sadiq, S. J. Baek e G. d. Veciana, “Delay-Optimal opportunistic scheduling and 

approximations: The Log Rule,” IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 19, nº 2, 

pp. 405 - 418 , 2010.  

[5]  A. Zolfaghari e H. Taheri, “Queue-Aware channel-adapted scheduling and congestion 

control for best-effort services in LTE networks,” Canadian Journal of Electrical and 

Computer Engineering, vol. 38, nº 2, pp. 170-182, 2015.  

[6]  Cisco IOS Documentation, QC: Cisco IOS Release 12.0, Quality of Service Solutions 

Configuration Guide, San Jose, California: Cisco Systems, Inc., 2014.  

[7]  A. Papoulis e S. U. Pillai, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, New 

York: McGraw-Hill, 2002.  

[8]  B. B. Mandelbrot e J. W. V. Ness, “Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and 

Applications,” Siam Rev., vol. 10, nº 4, p. 422–437, 1968.  

[9]  R.-F. Peltier e J. L. Véhel, “Multifractional Brownian Motion : Definition and Preliminary 

Results,” INRIA Technical Report Nº 2645, pp. 1-39, 1995.  

[10]  S. Mao e S. S. Panwar, “A survey of envelope processes and their applications in quality 

of service provisioning,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 8, nº 3, pp. 2-

20, 2016.  



 

 

154 Referências Bibliográficas 

[11]  R. L. Cruz, “A calculus for network delay, Part I: Network elements in isolation,” IEEE 

Transaction of Information Theory, vol. 37, nº 1, pp. 114-121, 1991.  

[12]  G. Mayor e J. Silvester, “Time scale analysis of an ATM queueing system with long-

range dependent traffic,” IEEE INFOCOM, pp. 205-2012, 7-11 April 1997.  

[13]  C. A. V. Melo e N. L. S. Fonseca, “An envelope process for multifractal traffic modeling,” 

em 2004 IEEE International Conference on Communications, Paris, France, France, 

2004.  

[14]  R. L. Cruz, “A calculus for network delay, Part II: Network elements in isolation,” IEEE 

Transactions on Information Theory, pp. 132-141, 1991.  

[15]  R. L. Cruz, “Quality of service guarantees in virtual circuit switched networks,” IEEE 

Journak on Selected Areas in Communications, vol. 13, nº 6, pp. 1048-1056, 1995.  

[16]  R. Agrawal, R. L. Cruz, C. Okino e R. Rajan, “Performance bounds for flow control 

protocols,” IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 7, nº 3, pp. 310-323, 1999.  

[17]  Jean-Yves Le Boudec, “Application of network calculus to guaranteed service networks,” 

IEEE Transactions on Information Theory, vol. 44, nº 3, pp. 1087-1097, 1998.  

[18]  C.-S. Chang, “On deterministic traffic regulation and service guarantees: A systematic 

approach by filtering,” IEEE/ACM Transactions on Information Theory, vol. 44, nº 3, pp. 

1097-1110, 1998.  

[19]  J.-Y. L. Boudec e P. Thiran, Network Calculus: A Theory of Deterministic Queuing 

Systems for the Internet, Springer , 2004.  

[20]  F. Baccelli, G. Cohen, G. J. Olsder e J.-P. Quadrat, Synchronization and Linearity: An 

Algebra for Discrete Event Systems, Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons , 

1992.  

[21]  J. Beran, R. Sherman e M. Taqqu, “Long-range dependence in variable-bit-rate video 

traffic,” IEEE Transactions on Communications, vol. 43, nº 234, pp. 1566-1579, 2002.  

[22]  M. W. Garrett e W. Willenger, “Analysis, Modeling and Generation of Self-Similar VBR 

Video Traffic,” Proc. ACM SIGCOMM’94, pp. 265-280, August 1994.  

[23]  V. Paxson e S. Floyd, “Wide-Area Traffic: The Failure of Poisson Modeling,” IEEE/ACM 

Transactions on Networking, vol. 3, nº 3, p. 226–246, 1995.  

[24]  M. Krishna P, V. Gadre e U. B. Desai, Multifractal Based Network Traffic Modeling, 

New York: Springer Science, 2003.  



 

 

155 Referências Bibliográficas 

[25]  P. Abry e D. Veitch, “Wavelet analysis of long-range-dependent traffic,” IEEE 

Transactions on Information Theory, vol. 44, nº 1, pp. 2-15, 1998.  

[26]  R. H. Riedi, M. S. Crouse, V. J. Ribeiro e R. G. Baraniuk, “A Multifractal Wavelet Model 

with Application to Network Traffic,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 45, 

nº 3, pp. 992-1018, 1999.  

[27]  J. L. V. Rudolf H. Riedi, “Multifractal properties of TCP traffic: A numerical study,” 

INRIA Technical Report nº 3129, pp. 1-46, March 1997.  

[28]  A. C. Gilbert, W. Willinger e A. Feldmann, “Scaling analysis of random cascades, with 

applications to network traffic,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 45, nº 3, 

pp. 971-991, 1999.  

[29]  A. Fisher, L. Calvet e B. Mandelbrot, “Multifractality of Deutschemark / US Dollar 

Exchange Rates,” Yale University, New Haven, 1996. 

[30]  F. H. T. Vieira e L. L. Lee, “Adaptive wavelet-based multifractal model applied to the 

effective bandwidth estimation of network traffic flows,” IET Communications, vol. 3, nº 

6, pp. 906-919, 2009.  

[31]  M. Li, W. Zhao e C. Cattani, “Delay Bound : Fractal Traffic Passes through Network 

Servers,” Mathematical Problems in Engineering, pp. 1-15, 2013.  

[32]  I. Norros, “On the Use of Fractional Brownian Motion in the Theory of Connectionless 

Networks,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 13, nº 6, pp. 953-

962, August 1995.  

[33]  A. Benassi, S. Jaffard e D. Roux, “Elliptic gaussian random processes,” Revista 

Matemática Iberoamericana, vol. 13, nº 1, pp. 19-90, 1997.  

[34]  J. L. Véhel e R. H. Riedi, “Fractional Brownian motion and data traffic modeling: The 

other end of the spectrum,” em Fractals in Engineering : from theory to industrial 

applications, LE CHESNAY Cedex, France, Springer, 1997, pp. 185-202. 

[35]  J. Gao e I. Rubin, “Multiplicative multifractal modelling of long‐range‐dependent 

network traffic,” International Journal of Communication Systems, vol. 14, nº 8, pp. 783-

801, 2001.  

[36]  A. Gilbert, W. Willinger e A. Feldmann, “Scaling analysis of conservative cascades, with 

applications to network traffic,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 45, nº 3, 

pp. 971 - 991, 1999.  



 

 

156 Referências Bibliográficas 

[37]  M. Taqqu, V. Teverovsky e W. Willinger, “Is Network Traffic Self-Similar Or 

Multifractal?,” Fractals, World Scientific Publishing Co, vol. 5, nº 1, p. 63–73, 1997.  

[38]  T. Dang, S. Molnar e I. Maricza, “Capturing the complete multifractal characteristics of 

network traffic,” em Global Telecommunications Conference, Taipei, Taiwan, 2002.  

[39]  I. Daubechies, Ten Lectures on Wavelets, Philadelphia, Pennsylvania: SIAM, 1992.  

[40]  C. K. Chui, An Introduction to Wavelets, San Diego: Academic Press, 1992.  

[41]  F. J. M. Jr., “The kolmogorov-smirnov test for goodness of fit,” Journal of the American 

Statistical Association, vol. 46, nº 253, pp. 68-78, 1951.  

[42]  “Network Research Group,” [Online]. Available: http://wand.net.nz/wits/waikato/8/. 

[43]  G. W. Wornell, “A Karhunen-Loève like expansion for 1/f processes via wavelets,” IEEE 

Transactions on Information Theory, vol. 36, nº 4, pp. 859-861, 1990.  

[44]  N. L. Johnson, S. Kotz e N. Balakrishnan, Continuous Univariate Distributions, vol. 1, 

New York: John Wiley & Sons, INC, 1994.  

[45]  P. C. Young, Recursive Estimation and Time-Series Analysis, 2ª ed., Lancaster, UK: 

Springer, 2011.  

[46]  L. Devroye, Non-Uniform Random Variate Generation, New York: Springer-Velarge, 

1986.  

[47]  F. G. C. Rocha e F. H. T. Vieira, “Adaptive estimation of parameters of multiplicative 

cascade-based network traffic model in wavelet domain,” Electronics Letters, vol. 52, nº 

9, pp. 708-710, 2016.  

[48]  F. G. C. Rocha, Alocação de Recursos em Redes sem Fio OFDM Multiusuário Utilizando 

Modelagem Multifractal Adaptativa, Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2016.  

[49]  R. Boorstyn, A. Burchard, J. Liebeherr e C. Oottamakorn, “Statistical service assurances 

for traffic scheduling algorithms,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 

vol. 18, nº 12, p. 2651–2664, 2000.  

[50]  3rd Generation Partnership Project, 3GPP TR 25.913 version 8.0.0 Release 8, Valbonne: 

European Telecommunications Standards Institute, 2009.  

[51]  E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld e P. Beming, 3G Evolution HSPA and LTE for Mobile 

Broadband, Oxford: Elsevier, 2007.  

[52]  3rd Generation Partnership Project, 3GPP TS 36.300 version 11.3.0 Release 11, 

Valbonne: European Telecommunications Standards Institute, 2012.  



 

 

157 Referências Bibliográficas 

[53]  I. T. Union, “Working Party 5D (WP 5D) - IMT Systems,” September 2016. [Online]. 

Available: http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/Pages/default.aspx. 

[Acesso em 20 March 2015]. 

[54]  H. Shariatmadari, R. Ratasuk, S. Iraji, A. Laya, T. Taleb, R. Jantti e A. Ghosh, “Machine-

type communications: current status and future perspectives,” IEEE Communications 

Magazine, vol. 53, nº 9, pp. 10-17, 2015.  

[55]  T. Jiang e Y. Wu, “An Overview: Peak-to-Average Power Ratio Reduction Techniques 

for OFDM Signals,” IEEE Transactions on Broadcasting , vol. 54, nº 2, pp. 257 - 268, 

2008.  

[56]  C. E. Shannon e W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication, Urbana, 

Illinois: University of Illinois Press, 1964.  

[57]  B. Farhang-Boroujeny, “OFDM Versus Filter Bank Multicarrier,” IEEE Signal 

Processing Magazine , vol. 28, nº 3, pp. 92-112, 2011.  

[58]  F. Schaich e T. Wild, “Waveform contenders for 5G — OFDM vs. FBMC vs. UFMC,” 

em 2014 6th International Symposium on Communications, Control and Signal 

Processing, Athens, Greece, 2014.  

[59]  G. Fettweis, M. Krondorf e S. Bittner, “GFDM - Generalized Frequency Division 

Multiplexing,” em Vehicular Technology Conference, 2009. VTC Spring 2009. IEEE 

69th, Barcelona, Spain, 2009.  

[60]  J. Abdoli, M. Jia e J. Ma, “Filtered-OFDM: A new waveform for future wireless systems,” 

em 2015 IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless 

Communications (SPAWC), Stockholm, Sweden, 2015.  

[61]  F.-L. Luo e C. Zhang, Signal Processing for 5G: Algorithms and Implementations, 

Chichester: John Wiley & Sons, 2016.  

[62]  R. Nissel e M. Rupp, “OFDM and FBMC-OQAM in Doubly-Selective Channels: 

Calculating the Bit Error Probability,” IEEE Communications Letters, vol. PP, nº 99, pp. 

1-4, 2017.  

[63]  3rd Generation Partnership Project (3GPP), “Link level evaluation results of waveform 

proposals,” em 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #85bis R1-165426, Nanjing, China, 2016.  

[64]  P. Mogensen, K. Pajukoski e E. Tiirola, “5G small cell optimized radio design,” em 2013 

IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), Atlanta, GA, USA, 2013.  



 

 

158 Referências Bibliográficas 

[65]  P. Kela, M. Costa e J. Salmi, “A Novel Radio Frame Structure for 5G Dense Outdoor 

Radio Access Networks,” em 2015 IEEE 81st Vehicular Technology Conference (VTC 

Spring), Glasgow, UK, 2015.  

[66]  S. Morosi, M. Biagini, F. Argenti, E. D. Re e L. Yessenturayeva, “Frame Design for 5G 

Multicarrier Modulations,” Wireless Communications and Mobile Computing Conference 

(IWCMC), 2015 International, pp. 1000-1005, 24-28 August 2015.  

[67]  Y. Wang, K. Valkealahti e K. Shu, “Performance Evaluation of Flexible TDD Switching 

in 3GPP LTE,” Sarnoff Symposium (SARNOFF), 2012 35th IEEE, pp. 1-4, 21-22 May 

2012.  

[68]  Z. Pi e F. Khan, “An introduction to millimeter-wave mobile broadband systems,” IEEE 

Communications Magazine , vol. 49, nº 6, pp. 101-107, 2011.  

[69]  3rd Generation Partnership Project, 3GPP TS 23.203 version 10.6.0 Release 10, 

Valbonne: European Telecommunications Standards Institute, 2013.  

[70]  3rd Generation Partnership Project, 3GPP TS 36.213 version 13.0.0 Release 13, 

Valbonne: European Telecommunications Standards Institute, 2016.  

[71]  M. T. Kawser, N. I. B. Hamid, M. N. Hasan, M. S. Alam e M. Rahman, “Downlink SNR 

to CQI Mapping for Different Multiple Antenna Techniques in LTE,” International 

Journal of Information and Electronics Engineering, vol. 2, September 2012.  

[72]  A. Rizk e M. Fidler, “Queue-aware uplink scheduling with stochastic guarantees,” 

Computer Communications, vol. 84, p. 63–72, 2016.  

[73]  H. Al-Zubaidy, J. Liebeherr e A. Burchard, “Network-Layer Performance Analysis of 

Multihop Fading Channels,” IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 24, nº 1, pp. 

204-217, 2016.  

[74]  J. L. W. V. Jensen, “Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs 

moyennes,” Acta Mathematica, vol. 30, pp. 175-193, 1906.  

[75]  J. Kennedy e R. Eberhart, “Particle Swarm Optimization,” IEEE International 

Conference on Neural Networks, pp. 1942 - 1948, 27 November 1995.  

[76]  J. Wang e Z. Yin, “A ranking selection-based particle swarm optimizer for engineering 

design optimization problems,” Structural and Multidisciplinary Optimization, vol. 37, 

pp. 131-147, 2008.  



 

 

159 Referências Bibliográficas 

[77]  B. Sadiq, R. Madan e A. Sampath, “Downlink Scheduling for Multiclass Traffic in LTE,” 

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2009, pp. 1-18, 

2009.  

[78]  3rd Generation Partnership Project, 3GPP TR 36.942 version13.0.0, Valbonne: European 

Telecommunications Standards Institute, 2016.  

[79]  3rd Generation Partnership Project, 3GPP TS 36.104 version 10.2.0 Release 10, 

Valbonne: European Telecommunications Standards Institute, 2011.  

[80]  D.-M. C. W. R. H. Raj Jain, A quantitative measure of fairness and discrimination for 

resource allocation in shared computer system, Hudson, MA: Eastern Research 

Laboratory, Digital Equipment Corporation, 1984.  

[81]  S. Haykin e M. Moher, Sistemas Modernos de Comunicações Wireless, Porto Alegre: 

Bookman, 2008.  

[82]  3GPP TS 36.104 version 10.2.0 Release 10, “LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio 

Access (E-UTRA); Base Station (BS) Radio Transmission and Reception,” 2011.  

 


	TECA
	Ficha Catalográfica
	Ata de defesa
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Artigos Publicados
	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Lista de Abreviaturas
	Sumário
	Capítulo 1. Introdução
	Capítulo 2. Caracterização e Modelagem de Tráfego de Rede
	2.1 Introdução ao Cálculo de Rede
	2.1.1 Álgebra Min-Plus
	2.1.2 Função de Chegada e Curva de Serviço

	2.2 Processos Autossimilares
	2.2.1.1 Estimação do Parâmetro de Hurst

	2.3 Processos Multifractais
	2.4 Modelagem de Tráfego
	2.4.1 Brownian Motion (Bm)
	2.4.2 Fractional Brownian Motion (fBm)
	2.4.3 Multifractal Brownian Motion (mBm)
	2.4.4 Multifractal Wavelet Model (MWM)

	2.5 Processos Envelopes
	2.5.1 Caraterização (𝛔, 𝛒) do Tráfego
	2.5.2 Processo Envelope do Brownian Motion
	2.5.3 Processo Envelope do Fractional Brownian Motion
	2.5.4 Processo Envelope do Multifractal Brownian Motion


	Capítulo 3. Modelagem e Processo Envelope Adaptativo AGWM
	3.1 Modelagem de Tráfego de Rede AGWM
	3.1.1 Distribuição dos Coeficientes de Escala na Escala mais Grosseira
	3.1.2 Distribuição dos Multiplicadores

	3.2 Determinação da Janela de Tempo
	3.3 Algoritmo para Cálculo Adaptativo dos Parâmetros do Modelo AGWM
	3.4 Trabalhos Relacionados
	3.5 Avaliação dos Modelos de Tráfego
	3.6 Estatísticas do Processo de Incrementos
	3.7 Processo Envelope Determinístico do AGWM
	3.8 Processo Envelope Efetivo do AGWM
	3.9 Avaliação dos Processos Envelopes

	Capítulo 4. Escalonamento de Recursos em Redes LTE
	4.1 Camada Física LTE
	4.1.1 Recursos Físicos do downlink

	4.2 Formulação Matemática da Transmissão do Downlink
	4.3 Tendências para as Redes 5G
	4.3.1 Principais Candidatas à Modulação Multiportadora
	4.3.1.1 FBMC e GFDM
	4.3.1.2 Filtered OFDM

	4.3.2 Estrutura do Novo Frame
	4.3.3 Espectro de Frequência

	4.4 Esquema de Modulação e Codificação Adaptativo
	4.4.1 Canal Compartilhado do Downlink
	4.4.2 Mapeamento da BLER para SNR no Downlink

	4.5 Curva de Serviço para Redes LTE
	4.5.1 Curva de Serviço Mínima Adaptativa

	4.6 Algoritmos de Escalonamento em Redes LTE
	4.6.1 Escalonador PSO
	4.6.2 Escalonador QoS Guaranteed
	4.6.2.1 Estimando o número de SBs requeridos para cada usuário
	4.6.2.2 Alocando os SBs para os usuários

	4.6.3 Escalonadores Exp-rule e Log-rule
	4.6.4 Escalonador Queue-aware BCQI
	4.6.5 Escalonador Proposto


	Capítulo 5. Simulações da Rede LTE
	5.1 Modelo de Canal
	5.2 Resultados e Discussões com buffer infinito
	5.2.1 Resultado das Curvas de Serviço
	5.2.2 Resultado dos Parâmetros de Desempenho

	5.3 Resultados e Discussões com buffer finito

	Capítulo 6. Conclusões
	Referências Bibliográficas

